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Ac Museu Nacional do Rio de Janeiro, />liis crnnu a n-trancjn- wus la denomina-

tion de Musée Imperial de Rio, vUnt de- rcccroir. (ji-àic a la prdcction partiadiírc^ cju ii

dotí a -Sa /\lajcslc l Vinpiiriir dii 'JJrcsil, une iwuvcllc- ur^anisadvn fiui lai iKiincltra de

reunir
.
dans ses noavelles (jaleries. des eolleetívns reprcscntant les riel)csses prodiquccs mr la

nalure^' a l ^-^meri(nie nieridionalc -.

'('<'.s/ d apres ee • nottreati ir<jlemen( (fuc^ Ic^ Museu Nacional <' ouvc/i cellc^' anncc-

dcs coitr< piiNie< dans son amp})il]jeàtrt- et (pia etê fondcc-' sa Vieviic — ArchivoS do MuseU

Nacional— doiU le premiei' numero vienl de paraifrc; et ipii^ par la suite.-, doit puHiei-'

(/f'\ renseiíjnemenls siir les eolleetions les pias importantes de- eet eiahlisscmcnt , touí cn cn

inenlionnanl les di/plieata desti/ies au.v eeljariqes.

'.Dans ses rappoiis aree le mo/ulc^- sava/it , Ic^ ^iusciun Ircsilicn veut ètrc-. wut-'

les naluralistes cl les vovaejeurs (ju amènc > aa "^rcsil un Init scientifiipic (picleonepie , une

eontiniiativn de- la y\itric\, une cspècc ' de- eonsulaí Ijospitalier ou il leur scra facilc^

d ohtenir des reeommandations et memtj des movcns, pour visiter l interieur du pars afia

d r fairt- aisement leurs reehereljes. Jl e/i a ete plus ou moins ainsi poiíi' C^lC^l. llartt,

({oreeix, íjohcrt . Jxeiss. Stiihel , í an Jicncdcn, T an ] ol.xen, et autres savants c.xplorateurs

dans ces trois der/tieres inniees^ et pourtant la- Museu Nacional nawiit pas alcrs les mi vens

offieiels ni les ressoareis (pi // possèdc.- aetuellcmcnt,

l^nc partitj des jonds ddj Vctahlisscmcnt . ctant dcstinec- a l acl/aí de Urres ef

surloiit de eolleetions d 'íiisíoirc • '^atiirelle^', tout eaíalogiic.< ou annonce.^- í/o vente ilc. ces

cljets V scra reçii aiec cmpresse7ne/tt.

'La direetion du MuSCU Nacional, poiu~ eviter les irrecjularites ou les ahus. previení

eptc totit indiridu doiit le nom nc- ao troiive^' pas inserit au tahleau du personnel de l eía~

hlis.^eme/it . pnllie dans le piemiir 7iiimero des ArchíVOS, ipso faeto n en Jait jxnnt jHirtic.

JoutC' la corresponda/iee- pour Ic MuSCU Nacional dei'ra ètre^- adrestec a

M. LvnisiAi .Nkttu, (lii'ecl(Mir-iiV'iii''i';il
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Decreto u. 6116 de 9 de Fevereiro de 111"!)

UsíukIo (Ih (mlovizanio a (jnc sr rcfnr o a ri. i^O ihi íji

n. 2040 iU' ^l*"! (Ic Srirnihn) do (untn ifnwimn /í/hIo, ííri pm-

bem Rcor(j(Uiizar o MUSEU XACIOXAL luhs lermos dn licí/uht-

mcnto, que com este baim, assimilado por Tliomaz José Coelloi

de Almeida, do Meu ConselJio, Ministro e Secrelari(t de l-^shido

dos Nef/ocios da Aqrieultura, Commercio e Obras Pabílcus. tine

assim o lenha entendido e faca e.reealar.

Palácio do Rio de Janeiro em )iOve de Fevereint de mil

oitocentos setenta c seis, (inin(iua(/esimo <iuinlo da liidependenciu

c do Império.

Com a rubrica de Sua Majestade o imperador.

^LcyncV' %ú (qccíIic de ^Umctda.

V. I
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REGULAMENTO A QDE SE REFERE O DECRETO N. 6118

CAPITULO 1

DO MLSEU NACIONAL, SEUS FINS E ORGANIZAÇÃO

Art. 1" — O Mii-<'ii Nacional é destinado a >

pstudo da Historia .Natural, particularinonte da do

Brazil, o ao onsino das sciíMu-ias physifas o natii-

racs, snI)rttiido em suas applicações á agricultura,

industria o arti's.

Para osse eíleito colligirá e conservará sob sua

puarda, di-vidaiucnti' classificados, os productos

natura 's c iudustriai^s ([iie interessem aijui'!!!' liui.

Aur. 2" — Dividir-sc-lia em tros secções:

1' Do antliropologia, zoologia geral e applicada,

anatomia comparada e paleontologia animal;

2-' !)' bolauica geral (t applicada, e paleontologia

vegetal
;

3^ l)c si'iencias physicas : mineralogia, geologia

e paleontologia geral.

Art. 3" — l".m(juanto se nTio reali/ar acn^aç.io de

estaheliM-imento especial para o estudo de arclieolo-

gia, ethnograpiíia e numismática, constituirão estas

matérias uma secção aiinexa ao Museu Nacional.

Art. 4" — A direcção e íiscalisação de todos os

ramos do serviço serão exercidas ])elo Director (leral

rom o concurso de um Consellio Director, na fiu"ma

adianl'' estabelecida.

AnT. ')" — Além do Director (leral Iiaverá In^s

Directores de secção e õulros tanios Siil)-Directores,

uníi Sfcretario, um .An)anuenso, um Miblioiliecario,

um Porteiro, um (lontiuuo, si'is Praticantes, Ires

Pre[)arailores, e naturalistas \iajantes cujo numero
será lixado pi'lo Miuislro da Agricultura, (iommercio

c Obras Publicas sobre iu'o[tosla do Director li('ral.

De iguainnodo será marcado o numero dos serven-

tes.

CAPITULO II

nA auminístração

Art. ((" — Ao Director Cicral compete :

1" Presidir • dirigir as rennir»es do (loiíselho Di-

rector l"ndo voto de qualidade em suas deliberações

;

2» Convo''ar extraordinariamente o mesmo (lon-

sellio (|uando convier ã biui marclia do estabeleci-

mento ;

3a NoniMros naturalistas viajantes ou auxiliarei

externos ;

I 4" Propor pess''ias idóneas para os cargos (jue

tenliam de ser providos por portaria do Ministro;

designar, no começo de cada anno, o Director de

secção ou o Sui)-Direclor que deva desempenliar as

funcções de Secretario, os Praticantes (pie tentinm

de accuniular as de Amanuense e iiibliothecario,

i' o Preparador que deva servir como l*orteiro ;

.")" Nomear os serventes, e designar aos Pratican-

tes c Preparadores as secções em que tenham de

servir

;

6» Representar ao Ministro sobre as providencias

que julgar convenientes ao estabelecimento ; promo-
ver relações entre o Museu t; análogos estabeleci-

mentos naciíuiaes e estrangeiros; assignar toda a

corres[)on(lencia expedida em seu nome lui no do

Conselho Director, e abrir, encerrar e rubricar os

livros da administração;

1" Submetter ao Ministro, até o ultimo dia de Fe-
vereiro, uma exposição do movimento administra-

tivo e scientifico do anno antecedente, na ipial

poderá indicar as necessidades a que conveniia at-

tender e propiu' ([ualquer providencia a bem do

progresso do estabelecimento ;

8" Dirigir a secção, provlsorianc^nte annexa ao
Museu Nacional, dê (jue trata o art. 3°, e bem assim

ipiaiquer outra j)ara ipie seja designado por portaria

do Mmislro .

Art. 1" — Ao C onsidho Director, ipie se comporá
dos Dire tiuvs de secção eSub-Directores, e reunir-

se-ha oídinariamente* no primeiro dia util de cada

mez, compete :

1" Deliberar sobre as (piestões em que fòr con-

sulladit pelo Directm- geral, indicar as providencias

(pie julgar convenientes á administração do Museu
e promover seu desenvolvinn'nlo ;

2" Organizar o progrannna dos cursos públicos e

o Hígimento interno do estabelecimento, ([ue licam

depiMidentes, para sua execução, da approvação do
Ministro ,

3" Designar anniial mente a commissão incum-
bida da reiJacção e publicação do Archivo do Museu
Xarioiíal ;

l" Subinetti'r á approvação do Ministro as ins-

trucções ipie devam regular a forma e prazos da
inseri [»ç"io c do concurso para preenchimento das

vagas (pie (tccorrerem ; a natureza das provas e pro-

cesso de seu julgamento, designando, sempre (|ue

tiver de ser preenchida por esse meio alguma va-

ga, os examinadores (pie devam ser escolhidos

d'entre o pessoal do mesmo Conselho ;



AKCIlIVnS l)(» MUSI-X' N \( |n\ \|. \l

f)" (.(iiifiiir (» t.liilii dl' Mriiibrn rnrrrspnudfiitr tio

jViixrií nos iwtriímacsi' (>slrnn;í('in>s(|iii' si- Inin.in-ni

(Ii;íiiiis (Icsla (lisliiiccíio |)(ir sni rmiiilici-iilo tui-riln

litloífaridf scií-iitilico, (' scrvirus iutsUhIus an i'sta-

hclrcilllclllo :

O Velar pila cxociirão do prcsi-iiti' Hi';íiilamriiti)

(' |)i'la ri';;idaiidai|(' de litil(ií> ns laiiinsdu M'i\ini.

AuT. 8» — Aii< D ri'(lnn-s di' secção ciinipele :

1" (!lassilicar, sf;;uiidu as regras scieiítilicas, ds
(dijeclos ipie esli\cietii sub a ^Niaiila da seccan, or-

fíniii/aiulu o respectivo cataloj^o, com declaração do
estado em (|iie se ai-lianin i' indicação dos ipie fo-

rem precisos para com|)letar as collecrões;
2" Leccionar as matérias da secção, de conformi-

dade com o [tro;,'raiMma adoptado;
3" Siibmeller ao Director (librai, até o fim de Ja-

neiro, a exposição dos Irabaliios realizados durante
oanno aníecedenle, na (jnal poderá indicar as [)ro-

videnciasipie entender acertadas ;

4" Cnmprir e fazer cumprir as instrucrões (|ne,

para o desiMiipeniio do serviço a car^ío da secção,
lhes forrm dadas pelo Director Geral.

AiiT. 9"— Aos Sub-Diroctoros compete.-

1" Substituir os Directores de secção ein sons

faltas ou impedimentos

;

2' Au\ilial-os em todas as funcções

;

3" Du"i^Mr os Praticantes e Preparadores nos tra-

balhos (pie lhes forem dislribuidos ;

4" Ue^^er as cadeiras das seccõis [lara as qiines

forem designados pelo Conselho Director.

AuT. 10. —Ao Secretario compete:

1" Redigir e fazer expedir a correspondência, es-

cripturar os livros da administração, lavrar e sul)S-

crever as actas do (Imisellio Director;

2" Conservar sob sua guarda, devidamente ar-

chivados, todos os papeis e documentos relativos ao

serviço do estabelecimento.

Akt. 11. — O Amanuense será o auxiliar do
Secretario em todas as suas funcções.

Art 12. — Ao |{ibliofhecario conipete a guarda
e conservação da bii)liotheca, de accòrdo com as

prescripções do llegimeiito interno e as iiistrucções

do Director Geral.

Art. 13. — Os Praticantes e Preparadores em-
pregar-se-lião nos serviços que lhe forem indica-

dos.

AuT. 14. — Os naturalistas viajantes, auxilian-s

externos do Museu, prestarão os serviços de (jm-

forem incumbidos pelo Director Geral.

Art. lõ. — Ao Porteiro compete abrir e fechar

as j)ortas do edilicio, velar jiela si'gurança e asseio

desti- e de suas depemiencias, expi-dir a corn^s-

pondencia e cuniprir todas as ordens do Director

Geral.

CAPITULO 111

DOS (:i"Rsos rnu,n:os

AivT. It) — o ensimt scientilico, a i|ue é destinado

o Museu Nacional, será dado em cursos públicos e

gratuitos ])or meii> de prelecções, ipie serão feitas

pelos Directores di' secção e Sub-Directores.

Kstas prelecções, (jue se eirectuarão á noite nos

salões do edilicio, começarão a 1 de Março e ter-

minarão a 31 de Outubro.

Cada matéria será professada em uma lição se-

manal, pelo menos.

o id)jeclo de cada prelecção será anuireia lo no
Dinrin (iffirial.

AtiT. n — As matérias do ensino serão distri-

buida<i em cadeiras, para a«i ipiae»; <• (lurisellio Di-
rector de>ignará anmialmi-nl'- o- D.reci.in-s de s t-
ção e Sidi-Direclores.

.\iiT IS. — () regimenlft interno providenciará
acerca das relações entre os Professores e ouvinl-s,
e dos meios de manter a tírdeni nos cursos publi('o.s

do Museu Naiioiíal.

CMMiri.n IV

OA-^ IM lU.ICAÇÕES

.Vrt. K>. — O Mus II Nacional publicará Irimen-
salnienli-, pelo [uiMins, um revista intUula la ; vlr-

cliirodo Musfti XariíiiKil.

Nessa revista dar-se-ha conta de ttvlas as inves-

tigações e trabalhos realizados no eslabelecinientu,

das noticias nacionaes ou estrangeiras <pie interes-

sarem ás sciencias di- <pie se occiípa i Museu, do
catalogo das collecções mais importanti-s, dos do-
nativos feitos ao estabeliícimento, e dos nomes das
pessoas a quem seja conferido o titulo de ipii- trata

o art. 7"
?; Ti".

Serão publicadiis de preferencia os trabalhos ori-

ginaes do pessoal docente.

Arf. 20 — A commissão encarregada da redac-

ção o publicação do Arrhito do Museu Xacional
compor-se-ha do Director Geral, um Director de
secção e um Sub-Director.

O orçamento da despeza ?erá, porém, nrganizado
pelo Conselho Director, em cada anno, c subníet-

tido á approvação do Ministro.

Art. 21 — Será remettida gratuitamente a re-

vista ás bibliothecase estabelecinirutiis scientiíicos

e litterarios d(» Império, fundados pelos poderes pú-
blicos ou por iniciativa particular, e bem assim ás

bibliothecas e estabelecimentos estrangeiros com
os ipiaes mantenha o Museu relações ou convenha
estabelecel-as.

Igual remessa poderá ser feita ás redacções dos
periódicos e revistas, nacionaes o estrangeiros.

Art 22 — O Director Geral podará communicar
aos periódicos, nacionaes ou estrangeiros, o resul-

tado de (piaesipnn* investigações ou outro facto

digno de publicidade.

Poderá lambem autorizar, não havendo inconve-

niente, a pid)licaçiio gratuita, em <[ual(iuer jornal.

das actas das sessões do Conselho Director.

CAPITULO V

n.VS NOMEAÇÕES, SIBSTITIIÇÕES, VENCIMENTOS. LI-

CENÇAS, APOSENTAÇÕES E PENAS.

AiiT 23. — O Director Geral, Directores de secção

o Suli-Directores serão nomeados p(H- Decreto ; os

Praticantes e Preparadores por Portarias do Mi-
nistro, e os demais em[)regados pelo Director Geral,

na fiirma já estabelecida.

Ari. 24.—Os Directores de secção e Sub-Directores

serão nomeados mediante conrursn.no qual poderão

inscrever-se os que, a juizn ilo (!<»nsellio Director,

reunirem os seguintes requisitos :

1" (Jualidade de cidadão brazileiro ;

2" Maioridade, legal

;

3" Moralidade
;

4° Capacidade profissional.



XII AKCIIIVOS 1)U MUSKU NACIONAL

\rt 2'}. —Os praticantes serão i;,'ualnit>iite no-

Tiifados, iM.Mlianfí- roncurso, para cuja inscriítrão

(i.-veni os caiidiílatos provar, a juizo do Consfllio

Director :

1» (Jiialidndi' dr cidadão brazileiro ;

2" Maioridade de 18 annos ;

'.i" Moralidade ;

4" Habilitarão nii exame publico nas seguintes

matérias: línguas nacional, latina tt franceza

;

gcograpliia, aritlinietica e geometria.

\i-t. 2(5.— Poderão ser dispensados do concurso

para o preenchimento de qualquer vaga os que

provarem ter professado com distincção em Uni-

versidadi'. Faculdade, ou Kscola, nacional ou estran-

geira, as matérias sobre que versarem as provas.

\rf, 2~.— O Director GiTal participará immedia-

mente ao Ministro a existência de qualiiiier vaga,

para que este delibere si deve etlectuar-se o con

curso , ou a nojueacao nos termos do artigo

antecedente, ou contr;ictar-se pessoa habilitada, a

juizo do Conselho Director, nacional ou estrangeira.

Art. 2S.—Km igualdade de circiimstancias comos
demais nuinirreiítes, devem os Directores de secção

ser nomeados dentn- os Sub-Directores e estes

dentre os Praticantes.

Art. 29.— O Director geral será substituído em
suas faltas 011 impedimentos por um dos Directores

de secção, designado em portaria do Ministro.

Art. 30 —Os empregados do IMuseu perceberão os

vencimentos marcados na tabeliã annexa ao presente

Regulamento.

Art. :31. — Serão observadas, em relação aos em-
pregados do Museu, na parte em quejhes forem

a[i[)lieaveis, as dispOí;ições dos arts. 27 a 39 do

l{egiiiomi'iilo ai)|)rovado pelo decreto n" 5512 de 31

de Dizembro de lrt~3.

S''>tiienle os empregados nomeados por decreto

ou portaria do Ministro terão direito á aposentação.

Art 32.—Também serão obsi^rvadas, na parte em
que forem applicaveis, as disposições dos arts. 4-1 a

46 do citado Decreto.

As piMias discqilinares serãoimposfaspelo Director

(leral, e, salvo a de- suspensão, pebjs Directores

de secção.

Cabi' recurso voluntário, para o Ministro, da sus-

pensão imposta ])elo Director Gi^ral, e, para o

Coíiselho Director, das penas applicadas pelos

Directores de secção.

niSPOSir.ÕES GERAES.

.Ari. 33. —Sobre representação do (lonselho Di-

rector [toderá o Muiislro elevar ab'" o duplo o numero

dos Sub-Directores e dos Hreiíaradores, (piaiido o

desenvolvimento do ensino ou as necessidades do

serviço o exigirem.

Art. Í34.— Será franf[ueada ás pessoas decente-

ment vestidas a visita do estabelecimento nos dias e

horas designados pelo regimenlo interno.

Aos mendtros C(trrespondentes do Museu Nacional

e ás pessoas que para esse lim obtiverem cartão

especial de entrada, (pie poderá ser-lhes concedido
pelo Director Geral, será perniittida a visita em
qualquer dia chora, com tanto ipie dalii não resulte

inconveniente ao serviço.

.Vit. 35. — O regimento interno providenciará a

be'n da ordem ^•. policia do estabelecimento e meios

de fazel-as respeitar.

Art. 3(5 Os nomes das pr.>;sòas ([iie fizerem dona-

tivos de importância ao Museu Nacicuial a juizo do

Consi-lho Director, serão escriplos de modo visivel

junto aos objectos doados, e em livro especial

com declaração do serviço prestado.

Art. 37. — Sobre proposta do Conselho Director

poderá o Ministro nomear por portaria pessoas

competentes que, como titulo de Coadjutautes do

Musen Nacional, se encarreguem, nas províncias

em que residinnii, de obter informações qui; pareçam
ub'is ; c(dligir prodiictos ; chamar a attenção para

a necessidade de quabiuer investigação, e corres-

ponder-se com o Director Geral sobre tudo quanto
disser níspeito ao progresso do estabelecimento.

Án. 38.—Nenhuma despeza será autorizada pelo

Director Geral sem ap[)rovação prévia do Ministro.

Art. 39.— A disposição do art. 30 e a da ultima

parte do art. 31 licam "dependentes de approvação

do Poiler Legislativo. Poderão, porém, ser pagos,

desde já, os vencimentos da talielia annexa ao

presente Regulamento, uma vez ([iie a despeza

com o Museu Nacional não exceda a verba ({ue

lhe é consignada nas leis do orçamento.

Art. 40.— Ficam revogados o Regiilann^nto *pie

baixou com o Decreto n. 12i3 de 3 de Fevereiro

de 1842 e as demais disposições em contrario.

Palácio do Rio dt; .faneiro em 9 de Fevereiro de

1876. — Thomaz José Coelho de Almeida.

Tabeliã, n que s.; refere o art. 80 do Regulamento
approcado prlo Derreto ?!<> 011(5 desta data, dos
Venciynentos dos enipreyado^ do Museu Nacional.

EMPREGADOS
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A D V E B T E INI C I A^

l)a-so o niesiiiu na vida dns povos mais illiisin-s ijiic n.i cxiv^-

Iciicia dos inaisiuodeslos iiislilulos: aiieslliesiaiii-ii os. ás vczí's. suas

próprias leis ori;aiiicas cm cujas dolir.is são «cerados c nuliiilns ds

vibriõcs (|uc mais lai'dc lhes hão de [)òr lermo a iluiarâo.

Feliz a inslituieão a (juem loi' dado o preciso aleiílo para allVoíi-

tai'-se com o mal, dcbelal-o e deslruil-o I (]omo a arvoíc eiili ima c

mal jmli'ida, cobre-se, rediviva, de abumbuile c virrulc Inlliaiiciii :

exorna-se depois de llores (|ue íecundam e mais lardcde lindos (pie

sazonam ; assim vinj^ará de novo essa organisaçOo collceliva : assim

i'ead(pnrirá, porijuc o dij^amos. dia a dia. álomo \)n\' álom<>. jnrca

robustez e opulência.

O Museu Nacional, ciija creaeão |)r(^eed('ii de aliiims aiiints a

iundação do Imjwrio. como para (pie lei pai/ da Mi|U('iiia liipic/a na-

lural se desse desde lo<;(> absohila primazia aos cslndds da iialn-

i'eza icracissima doBrazil. recebeu, inrcli/inciih' na propila urdidura

primitiva, o i;'ermen de seu b)ngo e lastimaxcl desalento.

Mais de meio século deeoi-reu primeiro (|ue a mão dodoverno

lm[)erial o viesse levantar de sua lelliargia. I.uctuosa e densa pe-
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imiiihia Jbi Ioda essa loii»^a pliaso iia espliera iiilellcciual do Império

(la (Iriiz : poiMjiic nas soinhras do dcslcmlirado rocinlo dcslo eslahe-

Icriíiiciilo, vohcraiií-si' vullos gigantes (|ue se cliaiiiarani : Caldeira.

Alves Seri'ão, Fivire Alleinão. Riedcl. Burlainaíjiii e oiilros jião

menos notav(M"s de (juem hon\eramos recebido pnjanle messe de

e.xpericiieia. e enjo legado a esla íerra fòrasemenle reemidissima de

Irahallio e de Inz : de trabalho qne invalescei'ia foreaspara a Indns-

tria nacional, de iuz (pie, csplendenlc e dnradoura, cliannnejaria

pai'a o almniamenlo moral desta vasta naijào.

Obreiros da sciencia. cancados do longo esperar, adormeceram

nuirnnii'aiido |)Jn"ases de desconsolo e descren(;a. Dormem o sonmo

derradeiro, mas perlencc-llies a melhor parle de nossas i)aciíicasc

modestas viclorias, (^ pois homenagem lhes seja Irihnlada nas j)ri-

meiras paginas dos annaes com (pie o Mnseu Nacional, em sna

nova e anspiciosa consli(ui('Cio, se prepara a vincnlar-sc d'ora

por diante aos grémios scienlilicos e aos congressos da civili-

sa(;ão.

Poncos somos e íracos nos confessamos para o ardido commet-

timenh) (pie se nos antolha: [íoiicos e fracos, sim ; mas (jue loma-

mos a peiío cheio e de animo resolnlo o generoso cmpeidio de cum-

prir o dever (jne nos imposemos, iininaneiiles nas regi(Jes elhereas

e pnrissimas da sciencia aonde não cahem, nem se podem erguer os

va|)or('s d('l('[('i'ios das discussões acres e desoladoras do individua-

lismo.

Simples lenlamcs hão de ser nalnralmente os primeiros labores

do Ahisen Nacional. Mais (arde. dilalar-se-nos-ha o campo do Ira-

balho, avigorando-se-nos as for(;as c amadiirecendo-sc-nos a [)ralica

no saber ulilisal-as. S('»eiilão. o terreno, por òra mal roteado, recc-



\i;(,lll\(l.^ Ilii .ML>I L .\A(.|ii\ Al.

lM'1'á O aiiiíiiilid i'\i;4Í(l<i |i;ira iiiai.^ L'l(,'\a(l;i iiilltiia : ciilad >iiii. .1

|)(Mjii('iia ^andara de liojc lar-sc-lia |MUir(» a |hiii((i Imiiiiuso «' xaNiis.

siiiin jardim.

Msl(! L! lodo o nosso Cl 1

1

1
ICldlO ; ('SlcS .sao lodo.S O.N Ijnvsns

(Icscjos. cin Indo conroriiics ;'is vistas d(t ('iiiiiiciifc csladiNlii. o

sr. ('.ojisclliciro Tlioina/ .los»^ (iocllio de Aliiii'id;i. (|iii' coii.síti-

claiido S(Mi esclarecido iiileiídimeiílo á |>ers|»i(iia c hciii lie;! \(iiilade

do lm[)ei'adoi'. eilll"elcceil scil j;'i disliliclo lioiiie ;io dn |i|(m|;iio So-

l)eraiio na roorgaiiisaeão dcslo Museu (jiic rmidiíra \\n> priniciíTís

amios (l'este século, um outro miiiislro de ej^ual nome. <»Liualiiicnle

venerado, e-^ualnienle liei interprete dos sentimentos ma^^nanimos

de seu monarclia.

Museu Nacional cm '28 de Marco de !<S7()

ítadiòlaii g))^*

Director íieral
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iiuiiil)i;i loi Ioda essa ioiij^a pliase na csjiliera iiilellccUial do Império

da (aMiz : ])or(jiio nas sondíras do drsIiMnhrado ivciíito deste eslahe-

IceiíiKMilo. volveram-se vidlos i>i<^aules (pic se cliaiiiarain : CaldeiVa.

Alves Serrão, Freire Allenião. Ríedel. l)iii']aina(jui e oiilros não

menos noInviMs de (jnem lionvernmos recebido jmjaiile messe de

experieneia. e cujo legado a esla lerra fòrasemeníe feeniidissima de

trnhallio e de In/ : de Iraballio rpie invalesceria Forras paru a índiis-

Iria nacional, de Inz que, csplendenle e duradoura, chaminejaria

para o alumiamenlo moral desla vasla nação.

Obreiros da sciencia. cançados do longo esperar, adormeceram

mui'mni'aiido jihrases de desconsolo e descrença. Dormem o sonmo

derradeiro, mas perlencc-llies a melhor pnrle de nossas [pacificas c

modestas viclorias. e pois homeuagem lhes seja tributada nas pri-

meiras paginas dos annaes com (pie o Museu Nacional, em sua

nova e auspiciosa constituição, se prepara a vincular-se d'ora

por diaule aos grémios scienliíicos e aos congressos da civili-

sação.

Poucos somos e fracos nos confessamos para o ardido commet-

limenlo (]ue se nos antolha; poucos e fracos, sim ; mas (|ue toma-

mos a peito cheio e de animo i'esolulo o generoso empeiiho de cum-

prir o (h'ver (jue jios imposejuos. innnanentes nas regiões ethereas

e purissimas da sciencia aonde não cabem, nem se podem erguer os

VMporcs d('l('lei'ios dns íhscussòcs acres e desoladoras di^ indiviíhin-

hsino.

Simples teiidnncs hão de ser n;ilui'almente os pi'imeiros lal)ores

do Museu Naciou.d. Maislnrde. dilal;n"-se-nos-ha o campo (h) tra-

balho, avigorando-se-nos as forças c ama(hu"ecendo-sc-nos a pratica

no saber ulilisal-as. Sóenlão. o terreno, por óra mal roteado, recc-



\l!( IIIMis |i(i MlsIL .\A( In\ \1.

lM'1'á O aiiiaiiliu ('\i;;i(l(» (i;irii mais «'IcNadii ciilliii'.! ; ciil.ni ^im. ii

|MM|i[('iia <^aii(lai"a de liojc lac-sc-lia jMiiicft a |imii((i IniiiKtso c \;is|is-

siiiio jaidini.

I']sl(j ('; 1(hI() u nosso ('iii|M'iili(i ; <'sl«.'s .suo |(l(|()^ (i> iidssds

desejos, (Mil Indo coidoriiics ás vislas do cmiiirnlc csl.idisi;). u

SI'. (Conselheiro Thoniaz ,losé (a»ellio de Aiiiicid;!. <|iii' conMH-

eiando sen eselai'e('i(lo inlendinienlo ;'i |m'Is|iÍ('ii;i c hciicjic;! \onl.nl<'

do lni|iei"adui', enireleeen sen já dislinelo nome ao do itrcchio Sn-

l)erano na ivorganisaeão deslo Musen (jne linidara nos [uiniejros

annos (Yosio século, nni onlro ininisln» de e<inal nome. e^in.dnnMitf

venerado, egnalnienlo liei inlerprelo dos senlimrnlos ma^naninins

do seu niouaicha.

Museu Nacional em 'iS de Mareo de !S7(>

ÍLadinait gíci

Direclor ueral
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iiuiiihiii Ini luila essa loii»^;i pliase na esplicra iiílcllcclual do liiiperio

(la (liiiz : poríjuc nas sombras do deslóiiil)i'a(1o rocinio dcslo rslaho-

Icciíiiciilo. volv('i'ani-s(' vnllos giganlos (lue se clianiaraiii : ílaldcira.

Alves Serrão. Freire Allciiião. liiedel. BurlanKujui e oulros não

menos nolav(M's de (|nem lionveramos recebido pnjanie messe de

e.\]>ei'ieneia, e cujo legado a esla íerra fòrasemenle fecuiidissima de

li'ahalíio e de luz : de lral)allio qne inyalescei'ia loucas para a Indns-

Iria nacional, de inz (pie, csplendcnlc e duradoura, clianimejaria

|)ara o ahnniamenlo moral desla vasla na(;ão,

Olireiros da sciencia. cançados do longo esperar, adonneceram

niiiniiui'ai!do phrases de desconsolo e dcscren(;a. Dormem o somno

dei'radeiro. mas perlencc-llies a melhor parle de nossas [)aciricasc

modestas viclorias. e pois homenagem lhes seja lrd)ulada nas pri-

meiras pagiuas dos aiuiaes com ({U(! o Museu Nacional, em sua

nova e auspiciosa conslilui('ão, se prepara a vincular-se d'ora

por diante aos grémios scientilicos e aos congressos da civili-

sacão.

lV)ucos somos eh'acos nos confessamos para o ardido commet-

limenlo (]ue se Jios antolha; [)Oucos e fracos, sim ; mas (jue toma-

mos a peito cheio e de animo i'esoluto o generoso cmpeidío de cum-

|>rir (I dever (jue nos imposemos, immaneules nas regi(Jes ethereas

e puríssimas da sciencia aonde não cabem, nem se [>odem (M'guer os

vapores dclelciMos das discussões acres e desohidoras do individua-

lismo.

Simples lenbuncs hão de ser nalurahncnlc os j)rimeiros labores

do Museu >(a<ioii;d. Mais lardc. dil;ilar-s(^-nos-lia o campo do tra-

balho, avigorando-sc-iios as lbr(;as e amadurecendo-se-nos a i)ratica

no saber ulilisal-as. S(')enlão, o terreno, por íjra mal roteado, recc-



\U(:ill\(l> |)(i MLsI.L NAi.liiNAI.

I)»'rá O aiiiaiilid cxii^idd jnira mais ol<'\a(l;i ciilliiia : ciilin» sim. a

|K'(|ii('iia <^aii(laia de hoje lar-sc-lia |M)ii<'n a jmmicíi Iniiiinso r \ a^Us-

siiiin jariliiii.

Ivslc t! lodo o iiossd ('iii|i('iilio ; csli-s .sao lod<j> <i> ints^ds

desejos, em Indo eoidoi'mes ás vislas do cmiiieiih' e.sladisla. o

sr. Conselheiro I liomii/ -losé (]oelli(» de Aliii<'id;i. (|ne cíjh.noi-

eiando s(MI esclarecido iiilendimenio á |M'rs|)ii na e heiíflic.i \(inl;iile

do lin[»erador, enli'elecen sen j;'i dislinclo nome iki dn iircchrd So-

berano na reorganisação desle Musen (jiie imidinii n(i> [irimciros

aniios d'este S(^cnlo, nni onlro ininisli'o de e<inal nome. eun.ilmente

venerado, ej^naliiieiilc liei inlerprele dos seiílimenlos maj^iianinids

de seu monarclia.

Mnseu Nacional em '28 de Mai'co d(^ ISTO.

Jíadnlaii ^dm

Direclor ueral





ESTUDOS

SOBRE OS SAMBAQUIS DO SUL DO BUAZIL

PELO PROFESSOR

CARLOS ^VS^IEISTER

LCnx coiixmissao especial cio :Mi.i>soii Xacioiíal

CMiiscii Racional do U\io de janeiro cm 6 de ^ovcmh^o de iSjÕ.

/l^?ZC^ ©/í^<y

Parecendo-nie de sumnio interesse e da maior eílicieii?ia para o augineiito e

riqueza das colleccões arclieologicas d'este Museu que sejam e.vamiuaJas par

V. s. os sambaquis da costa meridional do lírazil, entcndi-me, a este respeito

com s. e\. o sr. 31inistro da Agri'"ultura, Commerfio e Obras Publicas, cujas

ordens, ha dias já expedidas, muito lião de auxiliar, espero, o estudo quedos referidos

sambaquis tenlio a satisfação de conliar á solicitude e reconhecida idoneidade de v. s.

que será auxiliado n'e3ta excursão pelo naturalista vi:ijante do Mu^eu Nacional,

Carlos Schreiner, seu companheiro de viagem.

Sobre a origem dos sambaquis divergem as opiniões dos poucos entendidos

que os hão perfunctorianicnte observado. Parece, entretanto, que em tudo seme-

lhantes aos kojkknmoddings da Dinamarca, foram estes depósitos de conchas marinhas

V 1-3
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lLunbL'iii f.jniKulos o af.HiiiuiKulos j^rculiialineiilo pjla mão do liomom, poi.^ qua, ile

permeio com os mariscos c cspinlias de poi.ve ({lu os coiistiluom, acliam-sc ahi

como iiis kojkkiiiiioddings da Europa e da America do Norlo, fragmentos de louça

primiliva, iirlefaclos depedra, idênticos aos daslribus do interior; finalmente esqueletos

liuiii;m »s (juo parecem ter sido inhumados cm épochas diversas c por tanto nas

dilViM-entes alturas que su3cessivamente tiveram os sambaquis.

De minhas recentes observações cm unn\ vasta zona da província do Rio

(irandií d.) Sul, sobre os vestígios alli deixados pelos aborígenes, cujos samba(|uis se

me aliguram em harmonia com a edade da costa da proNÍn;'ia, dj origem muito mais

moderna, parecem-me ter sido estes depósitos accumulados durante o inverno de cada

anuo pehis tribus do interior, as quaes fugindo ao açoite regelado do Minuano, nas

planuras do sertão, accoUiiam-se ao clima hospitaleiro do litoral, onde por espaço

de cerca de quatro mezes cntregavam-se c.vjlusivamente á pesca, do que lhe resultava

abundante provisão para o regresso. E mais ainda, me firmei n'esta conjectura, quando,

escavando alguns sambaquis do Rio Grande, observei que mais abundavam nelles

justamente as espinhas de pei.ves (jue mais apparecem no inverno. Chamando a

esclarecida attenção de v. s. para estas breves considerações, recommendo-lhe como

prova in^^oncussa da origem mais provável dos sambaijuis os vestígios de ignição,

achados de ordinário, nas camadas inferiores dessas coUinas artiíiciaes, sobre as quaes

6 de crer accendessem os indígenas suas fogueiras nocturnas, como ainda hoje prac-

licam nas costas da pro\incia do Paraná e do Espirito Santo, nos pontos desertos

que escolhem para as grandes pescas do inverno, cm tudo semelhantes a essas de

seus antepassados. Não menor importância deve ter a seus olhos, como prova

dessa mesma origem dos sambaíjuis, a posição dos esqueletos d'aquelles crentre

estes nómades fallecidos durante a estação da pesca c alli mesmo sepultados em
diíTerentes profundidades. I)'en volta com esses esqueletos, devem-se achar fragmentos

de louça e vasos inteiros cuja forma e grosseiros ornatos estão perfeitamente caracte-

risados nos (pie d'esenlerrei dos sambaipiis do Rio (irande do Sul e de vários pontos

da província do Rio de Janeiro.

Assumptos são estes de mavima valia para o commetti mento que v. s. tomou

a peito realisar e (jue espero terá realmente o mais l)ello e lisongeiro resultado.

Deus (juarde a v. s. — illm. sr. Professor Carlos Wiener. — Za(//Va/^.Vd/o.
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Senhor Dir-^dur.

Quando v. s. deii-nie a honra de cuearrcgar-me do estudares samljaquis exislenles

na província do Santa Calharina, arhci-mo al)ra(;os com uma questão quasi inloirainento

nova para a s('icn''ia c em l"at'o das rostos do uma eivilisação não somcnle e.vtinfla,

mas doseonhoí-ida ató(iuanlo ao nomo do seus au;'torcs, e em suas j)rimitivas manilVsta-

ções. Nossos museus eur.)[)ous não possuomobjonlos relativos á ardioulD^ia iirazilcira,

não sendo por isso familiar aos espocialistas do antigo mundo neidium dos nuiues com
que se designam no Brazil os depósitos tão interessantes (juo conteem os numerosos
vestigiosde povos agora cxtinctos.

Verdade é que os sambaquis (mmhaíjiuh, cmquciros ou ostreirmj foi'am já indi-

cados á curiosidade dos Yiajantes, mas aquelles cuja palavra tem maior poso e

cujas obras exercem mais intluencia no esi)iri[o publico, coníináram em notas dema-
siado resumidas esto assumpto certamente digno de mais i)acientos e longos estudos.

Saint-líilaire, Burlou e Agassiz mencionam-nosS e ainda que não teidiam esca-

vado aquellas colliiras do conchas, adivinharam-lhos contudo a importância, graças

a intuição que caracterisa o homem da sciencia.

Deixaram infelizmente aos seus successores o cuidado de estudar monumentos
que a industria explora todos os dias e que desai)parecem sem deixar vestigios ".

Entretanto, os objectos que, graças aos seus contínuos esforços, v. s. poude

reunir no Museu Nacional, do Kio do Janeiro, e que constituem a importante col-

lecção de machados do pedra polida e de armas do pedra lascada, olíorcem um
tal interesse que todos os archeologos devem apressar-se em contribuir, segundo

as suas forças, para enriquecel-a e completal-a
;

porquo não se poderia determi-

nar, em todos os seus pormenores, uma eivilisação que só se conhece, por objectos

relativamente pouco numerosos, em proporção á enorme extensão do território em
que foram achados.

O sr. Dr. ílath, bastante conhecedor da archoologia do paiz em (pio habita ha

mais de 30 ânuos, tentou chegar a este ílm e expondou suas observações ' aíim

^ Comme la picrre calcairo ne se trouve point dans los environs de Rio do Janoiro, on la romplace
souvent par dos roriuillos. Pour on obtenir do la chaux ou forme de grands cònos, en plaçant altcrnati-

vemont los uns au-dessus dos antros, dos lits ópais do ooipiilles et de bois, ot ("'cst là quo Ton allumo

lo fou — pa^jf. T) do vol. I. — Voi/arje dans Ics irrovince.s de Rio de Janeivo et de J/i//as Geraes i^ar

Augusto de Saint Hilairo. — Paris — Guimbcrt et Dorez. — lS30.

- Saint-Hilairo doscribes heaps of oystor and othor srlioUs I)ordoring tho rivor Piri((ui-Assií

noar Aldòa Volha, wliich are without doubt Kjookkontnoíldings ; similar síioll-boaps, or Ostroiras,

as tlioy are callod in Brazil, aro fonnd on tlx' ooast of São Paulo on tlio illia do (lovcrnador in tho

bay of Rio. Thoy oiton contain luiman romains, pottery, otc, — pag. 80 — Scíe/t/i/ir Results of a
Journey in Brazil hij Lonis Agassiz and liis tratelling companions. — Geology and Physical Geography

of Brazilly Ç\\. Fred. Hartt —Professor of Geology in Qornell University — Boston Fields.

Tlie \vators of tho intorior of tlie bay of Rio do Janeiro are exroedingly cloar and lirigbt,

and of tiie islands of Pa({uotá and Governador a doposit of sholls, Avith a caíoaroous mud is in

process of accumulation. Almost ali the shells are small and oonsist chielly of species of Arca
Vénus, Murox, Cardium, Dontalium, otc. — Agassiz— pag. 7 — ubi supra.

Antlu-opologists are advisrd to visit Long Island. It ronlains Kokkonmoddins of oysler and
other sliells locally callod « sambaquis «and is rich ni aboriginal skulls and stono cclts

—
'pag. 23,

vol. I — The Higlands of the Brazil, by Capitain Richard Burton. — F. li. G. S. etc. London Tiusley

Brothers — 1869.

3 Algumas palavras ethnologicas e paleoxthologicas a uespeito da província de s. pailo

pelo Dr. Carlos José Frederico Ratb. — S. Paulo. — Typoyrai)hia de J. Slkler. — ISIõ.
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de (lar nina rort i bise a esta nava s?i.'ii i.i ; pjr^ui, não consegnind > oxaininar

os j)vtrniciioivs, loi-lhc iinpussivel estabule, er principios ^eraes, não se pronuariando

claramunte, nem sobre a orif^eni dos sanibaíjnis, nem sobre seu lim.

Parlindo para Santa Catharina eu não havia, pois, pudido formar idóa alguma

positi\a, sol)re a natureza dos objectos que ia estudar.

A vantagem, porém, da prenoeão, foreosamente insulU-ienle, quo linha ao

partir, íoi-me de alta valia por deixar ao meu juizo idterior uma completa impar-

cialidade.

Tinha de recolher dados inteiramente novos para mim e estava certo de

classilical-os sem neiduima idéa preconcebida. Resolvi considerar cada sambaqui

debaixo de (jualro aspec-los diversos e e.vaminar exactamente em prinv/iro logar a

situação lopograpliica, a forma e as dimensões ; em segundo logar, a nilureza e o

estado das matérias (juo o:^ compozessem : em terceiro logar, a disposição interior,

e linalmenle, (juiz formar idéa positiva da natureza dos objectos que n'elles se

descobrissem, e de sua importância, em relação não só á archeologia e á anlliro-

pologia brazileiras, como a estas mesmas sciencias em geral.

(Iraças á extrema benevolência de s. ex. o sr. i)residenle da província de Santa

(latharina I)r. João Capistrano bandeira de Mello Filho, mo foi dado reunir, em
um tempo na verdade denuisiado limitado, elementos (jue me permittem, não dar

uma idéa comi)lela sobre os sambaipiis, mas es!)oçar uma detinição baseada em
numerosas observações, e (jue segundo o resultado de estudos ulteriores, será

modilicada ou adoptada pela archeologia.

.\s respostas ás quatro questões que eslab'^le"i devem, segundo penso, ser-

vir de alicerce a esta delinição, objecto principal de minha missão ; dividirei,

jMjrtanto, este relatório em quatro paragraphos, contendo os dados (lue pude reunir

sobre cada um d'cstes pontos.

Não ajuntarei a esta parle do presente trai)alho, nem as rellexões que me
occorreram, nem commenlario algum, por entender que uma discripção melhodica

dos sami)a(iuis deve originar, só de per si, no espirito do leitor, uma idéa muito

cliUM soi)re a origem e lim destes depósitos.

Somente na synthese do presente trabalho tomarei a liberdade de enunciar a

opinião (|ue estas ol)servações lizeram nascerem meu es|)irito, opinião esta (jue, se o

leitor li\er |)!jr assim dizer assistido ininenle ás nossas investigações, compar.u'á, então

impar-ialiiieiilií e com pleno conhecimento de causa, com a que llie houver acudido.

(Ju.il(|iier (jiic seja, porem, o parecer d'aquelle (pie se (piizer interessar por esta

(piestão (jue diz respeito ao mesmo tem[)0 á sciencia n.icional do Hrazil c á sciencia em
geral, é e\idente, (|ue em presença dos últimos restos d'um ramo da familia humana,
é descabida a indillerença, sendo |)reciso não só animar como erguer os esforços

dos (pie, occupando-se do passado de sua pátria, prestam um particular interes.sc ao
presente e emtlie.souram cabedaes de que se ha de enriquecer o futuro scienlifico

de seus concidadãos.



Situação topograpliica, forma e dimensões dos sambaquis

A Algumas observações sobre os terrenos cm que se acham os sambaquis. ^ — B Situação de

alguns sambaquis relativamente á costa actual e á região circumvisinha. — C Forma e dimen-
sões dos sambaquis.

aclxam. os saixiTbaqviis

Os terrenos em que se elevam os sambaquis, assim como as plaiiiries (jue geral-

mente os cercam, são em grande parte pantanosos, e ha muitas razões para crer (pie

outr'ora fossem ainda peiores. Primeiro que tndo, a costa brazilelra acha-se snjeila, iia

grande numero de séculos, a uma sublevação lenta e continua, e fácil é de provar (pie

certas regiões, cobertas ainda ha 30, ou 40 annos pelas aguas, estão iioje acima do

nivel do mar : a enchente não as invade mais e o homem estabeleceu n'ellas, de ha

muito o seu domicilio ^
Em segundo logar não hesitamos em aíTirmarque os rios d'este paiz, taes como o

Ratones ou o Tavares na ilha de Santa Catharina, o Cachoeira ou o Araqiiary em
S. Francisco, e mesmo o baixo Itajahy na continente, são de forniações bastante

recente.

* Adoptamos para a sciencia o nomo do samhaquis por ser o mais conhecido no Brazil e

o mais usado pelos sábios da America Meridional.

O nome de sambaguê de que se servem em S. Paulo, parece-mc sor uma pronunciação vi-

ciada do primitivo nome. Casqueiro é o termo pelo qual se disigna o sambaqui no sul do Brazil,

e principalmente em Santa Catharina.

Ostreira é denominação empregada especialmente nas províncias septentrionaes.

^ O Dr. Frederico Muller nos citou como exemplo, em auxilio desta opinião que elle adopta,

uma pequena península que se formou ha cerca de 30 annos do lado do N. do Desterro, sobre a

praia de Fora, e nos assignalou um outro facto igualmente curioso : ao norte da ilha de Santa

Catharina, ha um rochedo sobre o qual elle achara á dons metros acima do nivel era que vive a

espécie Vermeius, numerosas conchas deste mollusco.
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Aiiula lioji', iis phuiicies l)iiiiliiulas i)i)r estas aguas lliiviaes, aehani-so quasi ao

iiivcl (lo mar.

Km cpoelias aiilerioros,a ajiiia saljíada c a agua doce deviam disputar estas immensas

extensões de terreno. Invadidas pelas ondas do oceano a cada prca-mar, inundadas pelas

repentinas torrentes de cada borrasca, e durante a estação das chuvas, nenluim rio

pôde então formar-se alii.

Foi, provavelniíMite, n'uma d'estas ofcasiões, em que a elevação do terreno faz

remar as aguas, (|ue uma d'essas terríveis l)orrasc'as, tão írequentes n'este pidz,

cavou um leilo jtara suas aguas torrenciaes.

l*ouco á pouco esle leito se transformou em canal de irrigação natural, e hoje

toma até certo ponto, com justa razão, o nome de rio ou ribeirão.

EiUrelanlo, ainda contém elle actualmente (juasi tanta agua salgada como agua

doce.

Na maré cheia, o rio, em muitos togares do seu curso, corre para a nascente, o

na vasante ;i agua doce represada na p;irte superior do leito lança-se ao mar ^

.V natureza das i)lantas e úú> animaes (jue esta região produz, bem coriio,

us costumes do homem (jue n'ella habita, suggerem-nos estas asserções sobre a

natureza actuid do paiz e permittem uma certa inducção acerca de seu passado.

Achamos sobre as margens de lodos estes canaes, ás vezes gigantescos, ora

foi'mando bahia, ora rio, na ilhii úô S. Francisco e de Santa Galharina, assim

como nas nmrgens da lagoa de Sanhassú e na I);diia coidie;'ida pelo nome de

— Lagoa — , unui Hora que se reduz (juasi exclusivamente ao mangue. Segundo a

0|)inião do Dr. Frederico Muller, as espécies mais communs crestas regiões são a

Rhizoplíoia e a Avicenma, and)as i)lanlas de logares pantanosos.

Os animaes, cuja presença verificamos, foram o Gehmmm e a ^Scso/v/íí/ and)os

característicos d'estes pântanos do littoral. O mesmo acontece com a Littorina que

se encuntra frequentemente nas costas.

No decurso de nosso trabalho, quando estudarmos as matérias de que se

compõem os sand)aquis, oí'cupar-nos-hemos mais detidamente da conchiliologia d'esta

região.

Notemos, entretanto, desde já um facto essencial que ella vemabsolutiimente em
auxilio de nossa these porque sendo certo (luc todas as conchas de (lue se compõem
os sand)a(|uis vivem no fundo do aguas salobras, parece-nos evidente que a c\-

tenção actual dos terrenos j)anlanosos não teria })odido em tempo algum produziras

(juantidades fabulosas de molluscos (jue se encontram amontoados n'esta região.

Achamos linalmente, em favor de nossa supposição, uma ultima prova nos costumes

dos habilanles d'e.>tas regiões : e é ((ue os r,u'os colonos ipie liabilam eidre os

dillcrenlesallluentes do rio Luiz Alves ediíicáram suas cabanas á nuiitos kilometros

d'estes ribeirões. Entretanto, apartados dos centros civilisados leriam elles toda a

\antagem em licar sobre as margens do rio.

As communicações com os seus visinhos e com os ceidros de [);)|)ulaçã0

lornar-se-hiam mai< fáceis assim para elles. Se não o fazem é porque o terreno

húmido sujeito á mnuerosas inundações absolutamente lh'o não |)ei"milte.

O uH^smo facto observamos em Santa (lalhaiina no rio 'lanares-, enlivtanlo

em alguns logares, as margens dos ribeirões já estão bastante elevadas para per-

miltir aos agricultores ahi viverem.

As inundações, sobre o llio Itajahy [)or exenq)lo, tornam-se menos frequentes

'' o capitão António Poroira MnchaiJo, cujas propriíiladcs so aíham quasi na fo/ (in iíd llatonos,

nos disso qui' sous tiMTciios, rujns Imiitfs sãu i^stc rio, so au^'iii('iitárani ronsidcravcliDcntc porque as
sua a;,Mias (pn- lia 10 auiios iianliani a hasr da montanha chamada da Hòa-Vista, acham-se st-paradas
hoje ddla por uma plaiiicic du cerca de milha e meia.
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c 11101138 (crrivcis do(iuc o eram liAcòrca do meio scrulo, c a iiiííu ver, cm prosçgiiiiiào

o moviíiuMito (lo solo, cilas cc.vsarâo, cm umA cpocha h^iii próxima, suíiro as

margens do baixo Itajahy e sobiví as de outros rios.

, Taes são, pois, os carartcivs paríiciilares do terreno sobre u (piai se acham
os samba(iiiis de Santa Catliarina,

Pare?eii-nos essencial delinir b^m c basear cm numerosas provas a tliese

apresentada no coiiic(;o (re-^te parajírapho , isto d, (pií se a silu.i(;ão (Kcstas

curiosas collinas aprescnta-sc pantanosa cm nossa ép)?ha, não se poderia duvidar (|ue

na (3po"a da foraKu-ão dos sainba(piis, tivessem sido estes inonti''ulos ilhotas solidas

110 meio de um terreno esponjoso, durante a csta(;ão sòcca c coberto de um enorme

volume d'agua, durante o resto do aiino.

Como iiiforma(;ào ethnojíraphica, ó este facto tanto mais importante ({uanto

em primeiro logar ('; raro en^*ontrar um solo semelhante, o^cupjdj durante séculos

por numerosas tribus, sendo em segunda logar evidente (jue, se o homiMu pelo

lado i)hysico é nimiamente dominado pela natureza circumvisinha, pelo lado iiitcl-

híclual c social não deve ser estranho a esta iniluencia.

Durante a vida os seus costumes são o commentario d'csta lei ; na morte os

vestígios de sua existência, servindo de registro a uma natureza extincta, iazeiu

conhecer suas forcas e indicam a extensão de seus exforcos.

B
SituaçííXo tox^ogi^apliica, cios .saiixl3aq[\iis rolati^-ainoiíto

á, costa- actixal o aos toi^i^oiios acljacoutes

Diz o sr. Dr. Ilatli em seu trabalho sobre os sambaiiuis de S. Paulo, que

SC acham todos elles situados á 50 ou GO braças da costa. Esta asser(;ão parecc-nos

necessariamente errónea, pois (jue o sr. engenheiro Silva Coutinho, o conhecido com-

panheiro d'Agassiz, que esteve ainda ha pouco na província de S. Paulo, nos disse

ler encontrado sambaquis a 12 léguas da costa. Informac^ão esta que nos parece

tanto mais preciosa (juanto veriílcamos o mesmo facto na província de Santa Ca-

tharina:

Indicando aqui as distancias que separam os sambaquis da costa actual, somos

obrigado á contentar-nos com dados approximativos, por serem as distancias muito

consideráveis e os terrenos não permittirem que se abrisse uma estrada recta dos

sambaquis até a costa, e por nos faltarem recursos materiaes para veriíicar por ou-

tros meios a posição exacta dos mesmos sambaíiuis.

Os sambaquis de Sanhassú, os da Armação da Piedade, c os de Porto Bello

estão situados á alguns metros da costa ; os (Ío i'io Tavares e os do rio (^achocMra

estão a duas milhas ; os de Gannas Vieiras, á Ires milhas ; os do rio Bahú a

12 kilometros ; e o de Luiz Alves á 18 kiloinetros.

Eis o facto material fácil de ser verilicado por (juabiuer observador ; entretanto,

este dado da topographia actual é sem valor para a ethnographia, ponjue resulta do

paragrapho precedente, que um desnivellamento muito sensivel se produz cm toda a

costa brazileira, e é por conseguinte absolutamente evidente que a situação actual dos

sambaquis relativamente á costa é idêntica á situação primitiva.

Ora, o que 6 mais importante, é conhecer a situação da antiga habitação de

um ramo da familia humana, antes que fosssc abandonada por aquelles que alli ha-

viam estabelecido o seu domicilio.
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Não fazemos luiiii senão lomar nota das informações rolhidas, aecreseenlando

que os sambaijuis (\o rio Luiz Alves c os dWrmaeão d.i Piedade estão situados subre

cullinas e lodo> os outros eiu i)hini'"ie ; desejamos comtudo volt.u' iii syntliese a este

ponto im|)oi'lanlissimo.

Julgamos ([ue o estudo da situarão dos sambaijuis, assim como as investigações

da paleontologia, ajudará a determinar a époeha de sua formação, o uma vez bem
determinailas essas datas, ad(iuirir-se--lião informações as mais exactas sobre o des-

nivellamento da costa brazileira.

c
Fói^iiia o cliixioiisôos cios sainl^aqiiis.

A forma dos sambatiuis parece, a primeira vista, tão variável como o são as suas

dimensões ; diiU"il é mesmo descobrir, quando nos achamos no meio de um terreno

accidentado, em face de uma collina evidentemente baixa, ou de um destes munti-

culos revestidos de uma exuberante vegetação ', quaes poderiam ter sido as formas

[irimitivas dos sambaqui^.

Torna-se possível descobril-as quando se consegue ver-lheso córfe vertical, como
podemos observar em Luiz Alves, em Joinville, em Sanhassu, n i Piedade, ctc. ; ou

ainda quando cercado de pântanos por um lado, e de cômoros de areia por outro,

como o de Laguna \ o sambaíjui se eleva denegrido e apenas revestido em alguns

lugares de uma mes(iuinlKi vegetação.

Demais , se o solo pou^o solido de um charco abateu por vezes debaixo

do pezo de uma massa calcarea de 5 á -SO nvMros de altura ; se as chuvas e o

sol alterando as propriedades das conr-has, nuidáram-lhes a forma, existe um numero
bastante considerável áò sambaijuis, cujos alicerces resistiram a pressão, c que

cobertos de uma camada de terra vegetal capaz, hoje, de nutrir uma lloresta

secular , conservaram
,

graças a este tegumento , contornos tão regulares que

permittem ao observador traçar-lhes muito approximadamente a forma primitiva.

O |)rimeiro sand)aqni (pie examinamos, o do rio Tavares, tendo sido em
grande parte explorado por f,d)ri('antes de cal não apresentava mais contorno

algum ; não nos foi possível levantar o plano d'este Siunbaqui, nem obter uma
secção vertiral que nos satislizesse.

. O segundo e o terceiro, situados á cerca de um kilometro de di<t:uria do
primeiro, não foram ainda explorados; levantamos-lhes a plantii.

U primeiro tem 1)1 metros de conq)rimento sobre uma largura máxima de
[\^^ metros e minima de 7 metrtx.

Sua elevação varia entre 1) e 11 metros. O segundo tem apenas 1) melros de-

conqjrimento sobre (i J 2 de largura.

Sendo o terreno, sobre o (jual elle se acha, particularmente molle o esponjoso,

o sambaijui está comi>lelamente soterrado e se eleva cerca de um melro acima

(\o nivel de um charco de alguns iiectares de superfície.

' As conchyolosites, pela cht'í,'ada dos europeus ao Brazil, estavam todas cobertas pela vigorosa
vefjetarão das florestas virgens, cujas arvores gigantpsras mergulhavam suas raizes profundas aié a
base deste montão de conchas — art. do sr. Conde de Laliun'.

Nós, porém, não veriílramos este facto ; ao contrario as arvores que se tinham desenvolvido
sobre os sambaquis de Santa Cntharina, n'uma camaia df terra vegetal, relativamente, muito pouen
espessa, fobriam com suas vigorosas raizes a collina como uma rede gigantesea, mas não pene-
travam nella.

^ Informação do sr. Nunes Pires.
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Como se pôde veriliear em iiussa plaiila, .i.s formas crestes saml)aqiiis -ão

absolutamente irregulares.

, Os saml)a(iuis do rio Luiz Alves, de Sanhassú o do riu Cachueira não são

tami)em regulares ; entretanto, a serção do primeiro apresenta um conturno (jue

se approxima muito da parábola, tendo a secção dos dous oulr.js a j),Hii'ul,iri(lade

de apresentar com seu contorno numerosos desvios, evidentemente fortuitos.

tis as dimensões (Kestas collinas

:

A primeira mede G metros de altura sobre \1\ de i)eri|)heria (está situada

sobre um monti ulo de perlo de IG metros de altura;

.

A segunda mede 5G melros de diâmetro sobre IG de altura.

A terceira conta 3G metros de diâmetro sobre li a \1 de elevação.

O sambaijui da Armação da Piedade acha-se encostado a uma mont.inha de
cerca de 50 metro^^. Ao pé d'esta montanha eleva-se uma collina de cerca de O
a 7 metros, servindo de alicerce ao sambaqui (pie, sem forma delinida, so ergue a

uma altura de perto de 30 metros -'.

O sambaíiui do rio líabú appro\ima-se, na sua base, da f(>rnui peripherica

do circulo, representando a sua secção vertical (tanto quanto podem..' ^ observal-o)

uma hyperbole ; elle tem 10 melros e meio de altura sobre 17 d,3 diâmetro

na base.

Xão achamos em Santa Catharina sambaquis de muitas léguas de comprimento
como se suppõe existirem na província de S. Paulo.

As dimensões dos sand)a(iuis que podemos observar são muiio menos con-

sideráveis, embora pela matéria de que se compõem, de\am causar admiração ao

observador.

Quanto ás fcjrmas, cremos, segundo as observações precedentes, poder classiíi-

cal-as em 3 cathegorias distinctas que suhmeítemos aos futuros exploradores,

guardando porém a maior restricção nesta classificação.

Ha, segundo a nossa opinião :

1" Os sambaquis muito extensos e pou^o elevados ; espécie d} b iluiríes ou

trincheiras.

2° Os samba(iuisem forma de collina, irregular, isolada ou apoiando-se contra as

montanhas ou rochedos.
3' Os sambaquis de forma pouco mais ou menos regular, appro\imando-sc

seu tanto da contlguração de um pão deassucar. Entretanto, e nisto temos ainda reservas,

não queremos dizer com esta classificação que se possa fallar das linhas archi-

tectonicas de um sambaqui ou mesmo de linhas delinidas ou de contornos precisos.

£ se admittirmos que tenham existido, certo é que não as acharíamos hoje.

A natureza do solo e do clima, assim como os caracteres particulares dos

materiaes desi^rovidos de qualquer espécie de cimento, e por conseguinte de toda

a cohesão, quasi que não permittem estabelecer uma linha geometricamente exacta, e

com mais razão, conservar durante séculos sua forma primitiva em uma
collina ccu"hyliogica.

5 o sr. Dr. Silva Ramalho, conhecendo minuciosamenle toda esta região, nos afBrmou que

o sambaqui do Porto Bello parece-se totalmente cora o da Armação da Piedade.

O sr. Gonçalves da Rosa nos declarou que em S. Francisco um sambaqui, hoje completamente

transformado em* cal, apresentou em sua exploração um phenomeno pouco mais ou menos

semelhante.
O sambaqui não tinha menos de 60 metros de altura, esperava-se portanto, uma exploração

muito fructuosa.

Entretanto á 3 metros de profundidade não se acharam mais conchas ; a partir deste ponto

não se encontrou senão terra argilosa e gneiss.

Quando as primeiras conchas foram utilisadas, viu-se que ellas tinham senido de crosta

espessa a uma montanha de uns cincoenta metros, servindo-lhe por assim dizer de cobertura.

V.I-4
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Dos materiaes de que se compõem os sambaquis

As conchas de que se compOcm os casqueiros de Santa Catliarina, com exdiisão

de lodos os outros niateriaes do conslrurção, estão cm grande parte muito bem
con-^ervadas.

Karas vezes acham-se quebradas, e quasi senq)re as vah ulas gémeas se apre-

senlam ferhadas no corpo do sambaqui. Por vezes, na parte superior da col-

lina, a agua da chuva, contendo sempre uma pcípiena porção de acido carbónico,

dissolveu em parte a massa calcarea, esta misíurou-se com a terra vegetal (jue

geralmente vem revestir os sami)aquis c então formou-se uma subslan-ia dura o

conq)acta na (piai destingurm-se muito bem as con',-has assim deterioradas ^'\

Ksla crosta, cuja espessura é de 5 a 8 centinielros, serve ao mesmo tempo de

revestimento e de roda-pé ao monticulo.

i\o interior, os vácuos (pie existem necessariamente entre as conchas não

são preiíenchidos; é raro enconlrar ahi terra graxa ou areia íina.

Os dous moUuscos cujos restos constituem prin^-ipalmente o corpa dos

sambacpiis são a birbigóa (espécie de Vcnus) o uma concha de género Corbida.

Além destas duas espécies, encontram-se numerosas Oslms do fundo e alguns

raros si»ecimens de Cardiíim e de Melampus.

l)eve-se notar que a birbigóa não se enconlra nunm mislurada com a Corbiiía.

As 0.S7/YÍ.S' do fundo, 03 Cardians e os Melampus existem como raros specimens

nos samba(piis compostos de birbigôas ou nos que são formados de Corbulas.

Os sambaquis (pie visitamos> na Armação da Piedade e no valle dos Uatones
fazem excepção a esta regra.

Não só a birbigóa ordinária de curvas concêntricas se a^ha ahi ao kub de
uma curiosa variedade de Vcnua com raios que sulcam as con''has, como também
achamos diilVrentes espécies de Ostras de pedras, numerosos s()L^?imen> do Áreas,

i\{iCardium e de Tííjwí ; o mais aind.i, conchas univalvulas ; taes coiwô Buccimus c

Trorlius, c emlim, outras conchas \qvi'c>[Vkís como o Buihnus hcinostomus.

No ri(j Uatones achou-se mislurado com as birl)ig<jas o triangular Donax e

sobretudo enorm;'s (juantidades de fragmentos de conchas primeiramente queiíradas

c depoi-; polidas pehis ondas. A birbigóa ò o mollu>:'o mais commum dos

samba (piis de Siinla (lalimrina ; aciía-se no rio de S. Francisco, n i bigóa ái
Saniiassú na ilha úo 31el, na l.nguna e nos sambaípiis do Santa Catiiarina.

Ainda hoje é uma esp3cic muito espalhada, sendo sobretudo nas aguas salobras

(pie em maiores (juanlidades se en"onli'a.

A berl;igóa vive ahi iTum leilo arenoso, á uma profundidade tão p^Mpiena

(pie nas mares baixas se a^ha lora (Tagua.

N(MU liviula ao solo, nem a (nitros mollu>cos, e apenas coberta pela areia, não
SC commuiii"a ás aguas do mar por esses tul)os de (pie se servem certas

espécies ([ue nívcih a alguns decimciros abaixo da superíicie do leito.

'» Foi provavelmente o aspecto sin<,Milar desta osporie de togumonto que fez o sr. I)r. Rat'i

dizer ipie os samlm piis reiíioiitain á uma ^'lande antiguidade.
Kntretnnto Mr. Liais, afueni eonsuitaiuos a este respeito, nos disse que estes processos se

eirectiiam mui rapidamente nn nra/.il e (|ue esta transformarão das conchas não prova de maneira
alguma que ds samhatjuis remontem á tempos muito afastados.
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Reconhece-sc facilinonle sua presença pelas algas (lue se agarram á roíir-ha o cujos
(los delgados, d'uni verde claro, lliictuam suhre o nivcl do mar.

As conchas achadas nos sambaípiis são muitas vezes incolores e dí' uma alvura
adníiravol.

iNos saml)a(|uis menos antigos conservaram sua ròv am;ii'.'ll,i-('s.'Mir,i (ni qmisi

negra.

Não achamos razão sulU"iente, pelo simples facto de não enconlrai'inos algunjus

fendidas, para aílirmarmos (pie nun^a fossem ;d)ertas.

Ajun"tura (restes moUuscos é extraordinariamente elástica e solida; la^-il foi

verificarmos, sobro specimens vivos, (jue se podo ahril-os sem (picbral-os e que as

conchas mal se esvaziam fecham-se immediafamente.

A espécie de ({uo se compõem os casqueiros do Luiz Alves c do i};iliri (! outros

sambaquis explorados ha muitos annos, a(ima do Luiz Alves, na margem dir.Mta do
Itajahy, assim como os que foram achadas nis imirgens dos riachos, chamados ainda

hoje Casípieiro grande e Casqueiro pequeno, já não existe n'estas paragen^-.

Os habitantes, cuja alimentação consiste pela mor parte em moUuscos, c que por

conseguinte conhecem as espécies que lhas i)odcm servir do alimento, derdaram que
nunca viram viva a variedade de Corbuía, outr'ora tão commum no Itajahy.

O l)r. Midler, observador tão assiduo, dos reinos anima! e vegetal (festa provinda

não achou nenhum exemplar d'este animal cuja concha ligeiramente fendida encontra-

mos em tão grandes quantidades. As0.s7/7(.s' iÍo fundo medindo até 28 cenlimetros de

comprimento sobre 18 centímetros de largura, e vivendo nos terrenos alagadiços e no

fundo do mar, existem nos casípiciros cheias de uma substancia negra e graxa, muito

semelhante á terra vegetal. Eis, pois, a descripção rápida das matérias de que se

compõem os massiços dos casqueiros ; terminamol-a por uma nota ací^nTa de sua

distribuição geographica muito importante para determinar a idade dos sami)aquis.

No rio Tavares achamos birbig(jas incolores. No rio Cachoeira, birbigíjas in-

teiramente pequenas não descoradas, Ostras do [ando e muitos specimens úaBiicrimus.

Nalagôado Sanhassú, bir!)igôas extremamente pequonas (entre 3e5 cenlimetros

de altura) não descoradas, Osti-as do fundo e muitos specimens de Buccimus.

Na Armação da Piedade e no Porto J5ello, birbigòas de todo o tamanho, muitas

espécies de ostras ordinárias, numerosos specimens d'/l/Ta, de Cardimn, de Capsa,

de Buccimus, de Trochus, de BuJíinns e de outras cont^has terrestres.

No lUo Ilatones, Donax e birbigòas n'um perfeito estado de conservação,

além de depósitos enormes de conchas quebradas.

No rio Luiz Alves e no rio Bahu, varias espécies de Corhulas completamentií

incolores.

Da disposição interior dos sambaquis

Os massiços conchyliogicos da província de Santa Catharina apresentam, quando

n'elles se executa um corte vertical, uuui superlicie gerahnente esbrampiiçada.

Sobre este fundo destacam-se matérias vermelho-escuras e cinzentas algumas

vezes, em camadas irregulares e de dimensões extremamente variáveis, outras

vezes regulares, horizontaes e mesmo verticaes.

Quando fizemos um corte no primeiro sand)aqui da freguezia do rio Tavares,
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(lesfobiiiiius irdlc uma caiuada liurizunlal (ruína lualeria Ncniiellia *' sobre a (lual

se elevavam, iv^ularmeiíle dislaiiciadas, cinco camadas verlicacs da mesma substancia.

A espessura d'cslas linhas vcrmeliias, sendo de cerca de 10 a 15 ceniimetros,

isto é, ifíual á do uma iir.mclia muito espessa ou de uma louza de sepultura, fácil

é de imaginar (jue o desenho (^ue se apresentava á nossos oliios devia assemelhar-se

ao corte vertical que se praticasse atravez de uma serie de sepidluras pnrallelas.

lV)u;'ode[)ois, com elVeilo, tivemos certeza de (jue a(iuelle lo^.ir havia sido um
cemitério indigena, por (pie aljíumas e\cava(;ões executadas no primeiro comparti-

mento, á es(iuer(la, nos lizeram descobrir um craneo completo ao lado d'um

es(iuelleto já delido*-.

Os túmulos situados á 1) [)almos abai.vo do cume actual do casíjUiíiro e aos

(piaes a terra vermelha servia de ornamento interior (não creio (|uc se possa faltar

aíjui de verdadeiro sepulchro), tinham -4 1/2 palmos (K' altur<i sobre •) de largura.

IVjsto (pie, nos tenha sido impossível verilic.ir a profundeza de nenhum d'estes

túmulos, i)arece-nos muito provável (jue o corpo fosse n'elles depositado, sentado e não

deitado, punpie um tumulo de 2 1/2 palmos de altura bastaria para receber um
corj)o humano nesta ultima altitude.

O corte vertical do do rio Luiz Alves apresentava camadas de conchas d'uma

notável ah ura, separadas por camadas negras contendo carvão de lenha, misturado

com lerra graxa.

Sem serem absolutamente regulares, estas camadas destacavam-se umas das outras

com muita nitidez '^

.No riu liahú não verificamos divisão alguma. Foi-nos impossível obter um corte

vertical.

Ao menor corte de alvião, ou de enxada, as camadas da superlicie escorrega-

vam como areia movedi(;a até ao pé da coUina, apresentando uma superlicie sem-

pre inclinada.

Os enormes cas(|ueiros de Sanhassu e do rio Cachoeira, actualmente em exploração,

apresentam ao observador um c(')rte vertical de dimensões consideráveis.

Sobre o fundo alvacento do massiço, notamos nódoas negras de cerca de um
metro de largura sobre 10 á 30 centimetros de altura. Em alguns logares, muito

próximas umas das outras, em outros, muito raras, ellas apresentam lodos os caracteres

de uma dis[)osicão casual.

Temos, entretanto, a obrigação de deiarar (]ue não vimos estas camadas de

carvão situadas verticalmente umas acima das outras.

Na Armação da 1'iedade os cortes verticaes não apresentavam o fundo branco como
liidiamos visto anteriormente por toda a i)art(\

As conchas estavam misturadas com muita terra. As camadas de anVi muito fina,

de cerca de 2 melros de comprimento sobre 10 centimetros de espessura, destacavam-se

em matizes brancos sobre um fundo escuro.

Em alguns logares, posemos, a descoberto, camadas de cinza c de carvão e,

a muitos palmos abaixo do cimo, achamos as camadas de terra vermelha, indicando

a presença de corpos humanos.

Este casciueiro, curioso em todos os sentidos, reunia tudo (pianto vimos nos outros

'« Esta mntoriíi vr-rmi-lha, ninilo Imniida assomi^lliando-sp, á priniyira vista, á argila, nada mais
ó du que tiTra coiiiriium, fuiiU-iido (]iiaiilidadt'.s considoraveis do oxido de ferro.

Klla é miiifo a!)undan(o nestas regiões o qiiasi todas as roUinas que se arhain entre o povoado
de S. I.iiiz do Desterro e a fregnezia da LagOa são coniposlas delia.

•- Vide a png. V.i -. — Brcrc descripção dos objectos colhidos feios membros da expedição.

'' Camatlas de conclias (cornerando pelo cuine dos sambaquis); O"", 4.5; O"", 20; O"', 2õí
O'", 40 ; ete. ; camadas de carvão : 0">j 9; 0'", 5 ; O™, 6 ; etc.
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sanil)a(iiiis, o as camadas de areia o de cinza \iiiliaiii ainda ajunlar-se a esta reunião
realmente sem ordem e muito variegada.

(lonlbrmeas ohservações (nie acal)amos de expor, julgamos dever dividir os sam-
baquis, segundo a sua disposição interior, em três cattiegorias, guardando rcsiriccões par.i
as excepções (jueacal)ainos de assignalare (pie a \ islã de estudos nKcriures poder-se-hão
ajuntar a este cai)itulo.

A primeira catliegoria comprehende ossamhacpiis (|ue conteem camadas irregulares
de carvão, cinza ou areia, assim como os (juc se aciíam (Íín ididos por camadas iiorisonlaes
de carvão somente.

A segunda, os que contém túmulos pro|)riamente ditos.

K a terceira, os saml)a(|uis sem divisão interior.

Breve descripção dos objectos colhidos pelos membros da expedição
''

o objecto archeologico tem muitas vezes tanta importância pelo logar e condicções
em que ó achado, quanta pelas suas propriedades e forma.

Entretanto liei ao nosso programma, guardamos para a syntliese toda a discussão
sobre a importância destes trabalhos dos quaes damos aqui um simples computo:

Três turmas prinripaes de iMarÍKtdos : a primeira, (Est. 1, lig. 1), é uma espé-
cie de cylindro de base oval, fortemente adelgaçado na extremidade superior

;

nesta parte este instrumento apresenta um gume semelhante ao ferro de uma plaina

ou de um formão bem largo.

A segunda (Est. I, íigs. 2 e íi) que consiste em um parallelipipedo
; cada um tem

um parallelogrammo por base e a extremidade opposta muito aliada.

Aos 3/4 do comprimento, tem uma incisão regularmente executada de ambos
os lados, em Ioda a espessura, de sorte que a extreniidade opposta ao gume
assemelha-se a um pequeno cabo, lascado no sentido longitudinal do machado.

Geralmente o parallelipipedo é perfeitamente executado, entretanto, muitas
vezes o machado mede, do lado do gume, i2 a 8 centimetros de mais que do lado

opposto.

Poderiamos citar ainda uma serie considerável de fragmentos de machados
desta catliegoria, mas seria isso demasiado longo.

A terceira forma (Est. í, fig. 4) não servia provavelmente, nem como machado,
nem como formão, mas de instrumento destinado a (juebrar frucfos, etc.

Os ângulos são completamente supprimidos, razão |)ela (jual devo crer (jue

este instrumento não era destinado a levar cabo ; os lados são ligeiramente convexos

para mais commodidade do trabalhador.

^^ Além do meu companheiro, Carlos Sclircincr, naturalista viajante do Museu Narional, o

Dr. Frederico Midler, professor do Atlienèu do Desterro, quiz fazer parte de nossa expedição ao rio

Luiz Alves, ao rio Bahú e á Armação da Piedade.

Devemos o feliz resultado desta ultima expedição aos srs. Drs. Silva Ramalho e Pitanga que
também quizeram compartir nossas fadigas e que por seus conhecimentos do paiz nos foram sumnia-
mente úteis

No rio IJatones fui acompanhado pelo filho do vice-consul francez, o sr. Martiniere.

Aproveito esta occasião para exprimir meus mais sinceros agradecimentos áquelles que por
amor da sciencia e de seu paiz, nos coadjuvaram eííicazmente em nossos esforços.
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Alem (rc.-le iilliiuu iiíciísilio, nchamus trez modelos (liirercníes, destinados

egualmenlo a esmagar iVii^tos, para preparai' cores, venenos, remédios, ot^

.

O primeiro modelo, (Ksl. I, lig.5,) consisto cm um cylindro muito regular, ligei-

ramente arredondado nas duas extremidades.

O segundo modelo, (Esl. I, lig. O,) assemelha-sc aos afiadores de navalha.

Deviam servir-se d'esle instrumento sobre uma oiilra pedra chata, emqunili) (pie

o j)rimeiro servi.i para esmagar objectos duros (pie se cullocavam n'iim almol'<ii"iz.

O terceiro modelo consiste em um seixo polido pelas ondas c achatado de um
lado pelo atlrito constante.

Seguem-se trez modelos de almofarizes

:

O mais primitivo, (Est. II, lig. 7,) consiste cm um sei.xo achatado de um ladoalim

de lhe dar uma base solida, c cavado sobre o lado superior.

L 111 segundo modelo, (Est. II, íig. 8,), muito mais perfeito, consiste cm um cylin-

dro regularmente cavado.

O terceiro modelo, (Est. U, lig 9,) offerece caracteres do rpic se chama hoje a arte

applicada á industria, caracteres muito freípientes nas objectos archeologicos da .Vme-

rica Meridional.

Estes almofarizes tem a forma de Raias c a cavidade acha-se sobre o ventre

do animal habilmente imitado pelo artista indio.

Dous modelos de pedras para amollar, tendo talvez ao mesmo tempo servido de

pratos.

O primeiro modelo, (Est. II, íig. 10,) muito primitivo, consiste cm uma pedra

schistosa cavada de am!)os os lados, em íorma de bacia.

O segundo modelo apresenta linhas de uma regularidade extraordinária.

E uma pedra granítica rolada, achatada na base, e ligeiramente cavada do lado

opposto ; a margem d'es!a espécie de bacia forma um oval perfeito c se desenha com
uma notável regularidade.

Devo mencionar três specimens, (Est. I íig. 1 1 ,) do um instrumento muito curioso e

cujo emj)ivgo nos j)areçe diliicil de indicar ; en"ontr.imol-osnos rios Tavares, Luiz Alvos o

Sanhassú. iiciiresentiim a metade de um cylindro terminado pela metade longitudinal

de um cone muito allongado.

O lado convexo é polido ; o lado chato, o que poder-so-hia chamar o dorso do
objecto, posto que, certamente trabalhado, ó riigoso assemelhando-sea uma lima usada.

Na Armação da Piedade achamos um fragmento de vaso de argilla, muito
sulTriento para determinar a forma do oi)je"to inteiro.

O sr. Dr. Schulcl nos oireivceu dous magiiiíi"os spe-imeii^ de pontas de llecha

ou t.ihez de lança em silex, achados no caminlu de Lagos, actualmente cm via do
conslrucção.

ISa Armação da Piedade achamos também uma ponta de ílofha não acabada,

mas em trabalho já muito adianlado ; cxiMiiplar muito curioso para servir de guia aos

que estudarem os segredos de olli^-ina d'estes obscuros arlilices.

A fora estes objivtos egualmeiíte pnHáosos par.i a ethnograpliia c para a archc^o-

logia, temos d;' citar fragmentos de esipieletos humanos c algum.is raras ama^tras de
ossos de animacs.

No rio Tavares descobrimos um cranoo completo de indio, infelizmente tão

arruinado (pie fez-sc pedaços (piando (piizemos tiral-o da sepultur.i.

No rio Luiz Ahes em Sanhassú, c no rio (Cachoeira, só encontramos ossos

|)artidos.

No primeiro (Vestes sambaipiis, recolhemos, na me^ma camada horizontal, ao lado
de um fragmento de craneo humano de uma espessura dupla di ordinária, um craneo
comiileto de papagaio e carangucijos também complelos.

Na armação da Piedade descobrimos ainda um e>(pieleto inteiro do (piai pudemos
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conservai" algumas partes, perdendo infelizmente outras, pois aconteceu o mesmo que'no

rio Tavares.

Em todos os sambaciuis, á e\cepção do do rio Baliu, verilicamos a presença de

vertobras do pei\e chamado Miraguaya e citiimos como inlormacão curiosa, dada pelo

sr. (jonçalves da Kosa, o facto de em certos sami)a(iuis, e\[)lora(los na ilha de S. Fran-

cisco, acharem-se camadas inteiras, compostas de restos destes peixes.

Terminemos este inveidario com um esclarecimento a que voltaremos mais

tarde : os sambaíiuis conteem uma grande (piantidade de seixos e de fragmentos

angulosos de rochas, como se encontram mui frequentemente sohre esta costa. A excepção

de pontas de lança ou de llecha, não achamos objectos de pedra lascada.

SYISTTHESE E CO]SrCLUSA.O

Acabamos de estudar a topographia, a forma e disposição interior dos sambaquis,

provando que certos factos são communs a todos e que, em outros casos, estas collinas

dilterem essencialmente umas das outras; chegámos até a estabelecer calhego-

rias distinctiis de sambaquis, llesta-nos deduzir as conrlusões de cada uma das dilVe-

rentes series de nossas observações.

Estas conclusões encerram a opinião que formamos sobre a origem e o fim dos

sambaquis, sobre a possibilidade de determinar a edade de cada um e sobre os costumes

dos homens que ahi deixaram os vestígios de sua existência. Entretanto as observações

que podemos fazer em Santa Catharina nos levaram também a aventurar algumas con-

siderações em relação á ethnographia geral.

Se na primeira parte da nossa synthese divergimos da opinião dos que se teeni

occupado até agora com esta questão, na segunda assignalaremos um ponto essencial

nos systemas actualmente adoptados pela sciencia, nos quaes julgamos achar desac-

cordo com a realidade, pois que leva a lógica incontestável dos factos os homens da

soiencia a reconhecerem o bom senso do homem primitivo.

A opinião popular sobre a origem dos sambaquis ( de que se occupam em Santa

Catharina, antes pelo lado industrial do que pelo scientifico) assignala-lhes uma edade

que remonta além do diluvio.

Não insistindo sobre a extravagância desta hypothese, não justificada por facto

algum, e que os missionários perpetuaram entre o i)Ovo, referimos a opinião de

alguns homens da sciencia, segundo a ({ual devem-se considerar os sambaquis do Hrazil,

idênticos, debaixo de todos os pontos de vista, aos de Kjolvkenmoddings da Dinamarca,

'

isto é, devendo-se-lhes dar ao mesmo tempo uma origem artificial e fortuita.

Segundo a opinião de outros, os sambaquis seriam de origem natural.

Em nossa opinião os sambaípiis teeni uma tripli;'e origem, do seguinte modo :

1" Sambaquis naturaes.

2° Sambaquis, productos da indolenúa humana (jue não removia para longe os

restos das refeições ; é a estes que denominAmos : sandjaquisde origem simultaneamente

artificial e fortuita.

3" Sambaíiuis, obra da paciência do homem, que, durante um largo espaço

de tempo, tinha em vista um fim delinido, isto é, sambaquis artificiaes, verdadeiros

monumentos archeologicos.
V I — 5
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Permitta-se-iios dofciidor rai)i(l,inioiile esta triplire hypotheso, que tem suas bases

já estabelecidas nos paragraplios precedentes. Km primeiro logar, admillimos a possi-

bilidade dos sambaquis naíuraes, posto que negada por au^tores cuja superioridade

somos os primeiros a rvH'oidiecer, e daremos exemplos que nos i)arei*em coiivinrentes.

.Na opinião do i)r. Miiller a origem natural dos sambaquis não é admissível senão

nas seguintes condições: cada espécie de animaes marinhos, não podendo viver senão

em um nivel perfeitamente determinado, em relação ao do mar, se um abaixamento

da costa collocar os molluscos lixados em um certo nivel, inferior ao que é próprio ao

seu desenvolvimento, toda a geração assim deslocada inevitavelmente perecerá ; esta

geração pode servir de solo a uma nova geração, que também sacrilicada, formará

uma nova camada neste ban^o, a qual assim crescerá á modo de certos bancos de coral.

Se se produzir um movimento contrario, se este solo, lentamente abaixado, vier a

elevar-se, o ban'"o de conchas, excedendo o nivel do mar, semi^hante a uma ilhota,

apresentará os caracteres de um sambaqui, com a única dilíercnça que nos sambaquis

de Santa Catbarina as con"has são isoladas, emquanto ({ue no caso theorico (jue li-

guramos as conchas deviam estar, i)or assim dizer, soldadas umas ás outras.

P(')(le-sc, porém, explicar a formação dos sam!)a(|uis naturaes de um modo dilTe-

rente. Acerca de duas milhas da loz do rio llatones, acha-se actualmente um banco

enorme de birbigòas. Quando a maré sóbs traz areia e ({uando desce, principalmente

depois das chuvas, carrega lodo. Este banco, já i),istante elevado, põe paradeiro a

estas massiis de areia e de lodo sobre as quaes as birbigòas morrem sullbcadas ; forma-se

depois uma nova camada que é também sulíbcada e assim por diante até (jue a ilhota

sobrepuje as baixas marés. Elevando-se o solo cada vez mais, estes sambatjuis naturaes

acabam por formar um diquo contra as ondas, e tornam-se, ao menos por algum tempo,

um cordão littoral. Àccrescentemos, entretanto, que a mesma vaga que traz a areia ou o

lodo também traz birbigims e outras espécies de conchas contidas neste terreno que se

pôde qualiíicar de terreno de alluvião. Fora erro julgar ({uo esta canuida se applica

logo sobre a camada antiga; durante algumas marés, a vaga agita-a em seus desloca-

mentos e i)ois(|uei)ra-se um grande numero do conchas nella contidas. A areia lina ({ue

as cerca vai polindo os fragmentos edá-lhcsas mais extravagantes formas. Eis ponjue

achamos no rio Katones esses enormes depósitos de fragmentos de conchas misliu-ados

ás conchas inteiras.

Se esto íiicto, segundo a nossa opinião, desfaz todas as duvidas acerca da possibi-

lidade dà formação d'um sambaqui natural, apressemo-nos em accrescentar (]ue os

sand)a(inis da segunda cathegoria são certamente muito mais frequentes.

Eundamentamos esta asserção sobre as formas dos sambaquis e sobro o estado

das ossadas que ahi encontramos.

Desde que um sami)a(iui é construído com a i.ilenção bom definida do constituir

um monumento, deve ter sem duvida uma forma precisa que se encontra simul-

taneamente em outros monumentos, emíjuanto que o samba({ui que não é senão o

deposito de restos de animaes lerá lormas mui variáveis e necessariamente irregulares.

Eis como se elevou este sand);uiui : os Índios de Santa (vatliariuii chegar.im ás

praias pantanosas, ajuntaram as conchas, devoraram os molluscos c atiraram fora

as cascas. Assim formou-se logo um calçamento cal "areo que lhes permittiu ficar em
SC3C0, sobre um terreno extremamente húmido; estabeleceram, pois, o seu acam-
p.iment.) sobre este calçamento fortuitamente inventado. Neste alicerce primitivo

eram lançadas diariamente as conrdias djs molluscos que comiam, e Ibrmou-sc

desta arle uma csjiecie de mur.dha.

No valle artilicial assim formado, o calor excessivo produzido pelo grande
numero de habitantes, o fogo, o sol o o máu cheiro dos restos dos molluscos, devia

tornar a athmospliera insupi)ortavcl.

A indolência, traço característico dos auctoros dos sambaijuis lhes figurava
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mui grande o tral)allio (h lançar a uma cerla altura as conchas qu;% rolando con-

tinuamíMitc pela muralha abai\o, os obrigavam a deixar o valle e a se c^laheleí-eren»

sobre ella; assim dentro cm [)ou^o tempo, njvos detritos enchem o fundo do Viille.

- Uma nova coUina é formada immediatainenle rom estes detritos, repele-se o

mesmo processo por muitas vezes o os Índios vão sui)indo por assim dizer de andar
em andar até (pie o sambaqui, não podendo, por demasiado elevado, oílerer-er iim

acampamento commodo, é abandonado p3los seus architectos que são obrigados a

estabelecer ao lado do primeiro sambaíiui um segundo semelhante, e assim um
terceiro aos quaes vão succedendo outros muitos.

Eis a explicação dos enormes casijueiros de que se nos havia fallado e (pie não

nos parecem ter origem obscura, porque uma Iribu numerosa, vivendo quasi exclu-

sivamente de taes conchas deveria tel-as devorado em prodigiosas quanlitades ^'\

Dizemos — quasi exclusivamente — porque os restos dos 03sos achados uo
meio das con-iias são relativamente raros.

Como á principio o dissemos, existem mais ossadas humanas do que de ani-

maes, principalmente, nos sambaquis desta espécie, os quaes são caracterisados

por caniiidas mais ou menos consideráveis de carvão ; todas as ossadas humanas
apresemtam-se quasi sempre inconpletas ; os craneos, os tibias, isto é as partes mais

resistentes encontram-se de ordinário em pequenas fragmentos, dispersos sobre uma
vasta superfície. É fora de toda a duvida que nunca estes corpos foram depositados

inteiros nos sambaquis.

Se as espinhas do Miraguaya ou o craneo de um papaguaio ahi encontrados,

poderam resistir á forca destruidora do tempo e do clima, com muito mais razão o

esqueleto humano, depositado inteiro no sambaqui, devia achar-se ahi inteiro. Assim,

estamos convencido de que estes ossos humanos não se encontram, rigorosamente fal-

tando, no meio das conchas ; são também restos de refeições, podendo no ponto de

vista ethnographica ser comparáveis aos molluscos e aos peixes.

A carne humana era provalmente mais apreciada do que qualquer outro

alimento, e tanto nos parece isso verdade que os restos de outros esqueletos são

comparativamente menos numerosos.

Não verificamos a existência de esqueletos de mammiferos. Tendo sempre
repellido com desgosto a hypothese de que um povo primitivo qualquer enterre

seus mortos no meio dos depósitos de lixo, encontramos infelizmente nos sambaquis

uma prova que confirma esta hypothese.

Certamente não se acham ainda firmadas as leis sociaes entre um povo que só

vê no seu semelhante um objecto de alimentação ; ellas só existem desde o dia cm que

o homem, prezando a sua individualidade, sente horror ante uma tal prati:*a. É por

isso que a partir deste momento, tributa-se respeito ao que deixa de viver, enter-

ram-no e a apparição do tumulo é certamente o Índice do grande passo dado pelo

bipede carnívoro (anthropophago) para tornar-se homem.

^•^ Para destruir no espirito do leitor a menor duvida que se possa levantara este respeito devemos
aíTirniar que por maior que seja o numero das conchas, podem ter sido cilas apanhadas pelos
indígenas ; haja a vista o facto observado por Saint-HiUaira e acima citado, ao qual acrescentaremos
ainda os seguintes :

1" — Segundo informações do sr. Conde de La Hure um só sambaqui forneceu toda a cal

empregada na construcção de todas as casas da cidade de Nossa Senhora da Graça, do rio S.
Francisco Xavier, do Sul.

2" — Nosso companheiro de viagem o sr. Carlos Schreiner encontrou no Saco dos Limões, perto
do Desterro, um homem chamado Severino Martins que fornecia á sua freguezia toda a cal de que ella pre-
cisava. Elle pescava a birbigòa de que, em parte, se nutria e a sua familia, e do, producto da cal a que redu-
zia a casca, provia as suas despezas. Ora se um homem pode reunir tão considerável quantidade de molus-
cos, que muito é que uma tribu forme montanhas como a de que falia o sr. de La Hure ou series de colinas

como as de S. Paulo?
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A partir tle>to moinonlo somente, isto é desde o dia em (pie a individualidade

physica é respeitada, a individualidade moral pôde desenvolver-see o progresso torna-se

então possível e necessário.

\i este iuiportnnte monumento (jue deve ser considerado, segundo a no-;sa opi-

nião, como a primeira pedra de tudo quanto a civilisação tem podido erigir de

grande c de bello ; este humilde tumulo em que repousam os corpos desde então

respeitados í\ú^ que não vivem mais, que vamos encontrar na terceira cathegoria

dos sandjiHpiis.

Ahi não descobrimos mais ao lado do cadáver restos de refeições ou vestígios

de carvão que indiípiem os lugares de continu.is libações ; não se otíende mais

a memoria do morío ; pelo contrario, respeita-se esta memoria e rcorda-se aos

viventes piT um monumento, primitivo, é verdade, mas qu3 se torna um dos mais

curiosos para a historia da humanidade.

Do que precede, resulta que, se toda^ as Iribus aborígenes do Brazil se tives-

sem desenvolvido simultaneamente, poder-se-hia determinar a edade relativa dos

sambaquis, conforme os seus indeléveis vestígios accAisassem auctores anthropopha-

gos ou respeitadores dos mortos, infelizmente, este caso não-se realisa, poi> que dois

sambaípiis, por mais próximos que sejam situados, podem provir de tribus dillerentes.

Figuremos por exenqjlo (pie uma Iribu, ji algum tanto culta, emigra depois

da morte de um chefe ou depois de uma derrota
;
passado algum tenq)o, outra

t!il)u, mas que seja aníliropophaga, vem estabellecei-se ao lado dos monumentos
fúnebres, testemunhas da passagem da primeira: temos então assim uni samba<iui

da segunda cathegoria sendo, porém, menos antigo do que um sandjaípii tumular.

Parece-nos igualmente arriscado determinara edade dos sand)a(iuis, segundo o

estado das conchas que encerram. A situação dos saud)aquis inilue desigualmente

sobre a conservação das conchas; (|Uiindo exposto- ao ^enfo, recebem a chuva com
mais violen'ia: as aguas penelram-n'os mais profundamente e alteram mais rapida-

mente as propriedades das conchas.

A terra vegetal, que os reveste e que o acaso ahi dei)osita n'um momento
dado, i)óde apresentar uma variável espessura ^^ em uma épocha mais ou menos
próxima da occasião em que foram abandonados pelos Índios, e portanto forma

esta terra um tegumento solido (]ue, absorvendo a agua das chuvas, conserva as

conchiís no seu primitivo estado.

O (jue é certo, entretanto, e a mais simples reflexão deve apoiar a nossa

oi)inião, é que cada sambaqui, quahiuer (\ne seja a sua distancia do mar, devo
ter sido, na épocha de sua formação, banhado pel > Oceano.

Quahpier que seja a origem deste dej)osilo de con^dias, quer natural, quer arti-

llcial, é lógico admittir que um dia cada sambaqui sérvio de cordão littoral c

para isso recordemos a nossa descripção sobre a formação do sand),i(pii natural,

em que vinios (pie não atirando o mar para longe as condias, a collina assim

formada era banhada pelas ondas.

'* Alguém teve a surama bondade de me descrever uni curioso phcnonicno observado em S. Paulo.
Ha nesta província um sambarjui visível hoje na secção feita era uma montanha. Este sanibaífui

que contem ossadas himianas e machados de pedras, acha-sV a 30 pés aliaixo da superfície do solo.

A presença das ossadas c instrumentos não permitle duvida alguma sobre o facto de (|ue a camada de
terra, (piabjuer que seja sua esp.-ssura, veio cobrir um sambaqui ai)andonado. Attril)uimos este facto
ao desabamento de uma montanha, a «pie o sambaqui se devera ter encostado, como aconteceu com o
da Armação da Piedade. Estes desmoronamentos não devem ter sido muito raros, pois apresentam-sc
freípientemenie em toda a região do litoral. Assim teiuio chegado a Hlumeneau ipii/.emos ver o
logar ond.; se adiavam tantos objectos archeologicos interessantes reunidos em boa parte no Museu
Nacional do Mio de Janeiro e em parte dispersos em todos os Museus públicos e particulares da Alle-
manha. Mns1raram-me obsequiosamente o lugar em que a maior parte destes objectos foram descobertos.
Foi por traz do Schvtzrvhaus^ abaixo de uma montanha, cujo desabamento parcial tem posto á desco-
berto os oije 'tos em questão. Este desabamento ó com certeza o segundo, o primeiro deveria ter enter-
rado os objectos que aquelle descobrio.
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Quanto ao sambaqui nrliíicial, parece que os formaram (ribus Ião indolentes que
nem seíjuor prorur.ivam fugir á vizinhança de um toco de incessante infecção

;
gente

que demasiado indolente para a caça e até para a pesca, não removia [lara bjnge

os yestos desta nutricção, facto este que de algum modo auctorisa a calcular o

seu gráo de indolência.

Este raciocínio nos leva á conclusão de que se pode determinar até um certo

ponto a edade relativa do sand)a(pii, pela distancia que o separa do littoral, sendo,

por isso, o mais antigo o que se achar mais afastado da praia.

Não nos pronunciaremos sobre a edadj absahitA destes montículos de detritos

senão depois de estudos ulteriores; entretanto, julgamos não ter demasiada ousadia,

declarando que muitos destes sambaquis não tem mais de dois ou três séculos, c

que nesta épocha o homem aborígene do Brazil se achava na edade de pedra.

Pronunciando esta palavra: « edade de pedra » que segundo os dados geraes da

archeologia, resume uma serie de dados methodicamente classificados, poderíamos

dispensar-nos de fallar das aptidões do homem do sambaqui.

E justamente esta a occasião opporluna de expor, nesta segunda parle de

nossa synthese, algumas idéas sobre os princípios da archeologia brazileira em op-

posição aos da archeologia do velho-mundo.

í)ivide-?e a edade de pedra em djus períodos: o da pedra lascada e o da

pedra polida.

E incontestável que antes ád polir uma pedra o esculptor a desbasta. Este

desbastamento corresponde ao primeiro período; o trabalho mais aríistico do aper-

feiçoamento, ao segundo. Ora, para a archeologia americana, esta divisão não
pode ser aceita, e eis a razão : acha-se nos sambaquis um numero considerável de

pedras roliças e achatadas de um lado pelo attrito de umas contra as outras.

Não tememos declarar que, nestes modelos, vimos os mais antigos instrumen-

tos de pedra de que os homens se serviram.

O machado, qualquer que seja a forma com que se apresente, é ainda um
instrumento feito em pedra polida e não lascada, pois que, em nossas excursões

sobre a costa, encontramos um grande numero de pedras basaUicas idênticas ás

que servem para a fabricação dos machados. Estas pedras, provenientes dos diques,

de que acima falíamos, tem as formas mais ou menos exactas de um parallelipipedo.

Elias não apresentam certamente as superhcies geometricamente deíinidas de

uma crystallisação, mas as fracturas são de uma conformação schistosa. Estas pedras,

naturalmente desbastadas, e em tudo semelhantes a um grande numero de pedras

encerradas nos sambaquis, afiaram-n'as de um lado, não lascando-as mas gas-

tando-as. Obtinham igualmente por este processo as superhcies polidas que se

podem notar sobre os machados, assim como sobre as espécies de massetes, de almo-

farizes e provalmente também sobre as demais obras primitivas dos Índios, de que
encontramos dous specimens curiosos.

Se se considerar que todos estes objectos são feitos de matéria relativamente

pouco resistente, concordar-se-ha talvez com a nossa opinião, quando declaramos que

as pontas de ilecha ou de lança, em silex ou quartzite e até em crystal de rocha,

testemunham uma arte muito mais adiantada, pois que á paciência que exigia a fabri-

cação dos machados e instrumentos semelhantes, cumpre também accrescentar o golpe

certeiro da mão do mestre que sabia lascar a matéria resistente das pontas de tlexa

de que ha bellissimos exemplares no Museu do ilio de Janeiro ".

" Parece-nos essencial mencionar que ainda se não achai'ani, que o saibamos, pontas de flechas

nos sambaquis. Assim os que o sr. Dr. Schutel nos oíTereceu foram achados no caminho da Lage ;

também do sambaqui da Armação da Piedade trouxemos uma ponta não acabada. Não é um facto

caracteristico o ter-se encontrado esse exemplar único e incompleto no meio de tantos macliados per-

feitamente acabados ? e não estará ahi o indicio de uma arte nova que surge ao lado de uma arte
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CunsidiTe-so que para a r<ii)riração dos inarliados não eram necessários, por assim

dizer, in>lriimenlos. A rocha granítica da rosta bastaria, para este fim porque era a

lima natur(d,e entretanto, quanlu mérito, existe na invenção, não somente do instrumento,

mas no descobrimento da m.deria do instrumento destinado a lascar nina substancia

Ião dura como o silex ou o quartzo !

Julgamos até que na America a époclia da pedra polida precedeu por muito

tempo a da pedra lascada.

Antes de servirem-se da ponta de flecha, conhecida pelos archeologos, o osso, a

espinha e sol)retudo a madeira lascada do alguma arvore derrubada pelo raio, esse páo

feri'o das arvores brazileiras, tão admirável por sua maravilhosa estructura, deveram

ter bastado durante muito tempo ao caçador e ao guerreiro.

A ponta de pedra era um ultimo aperfeiçoamento, porque cada épocha tem

seu canhão raiado, seu obuz, sua metralha.

Já havia muito tempo (jue o indio não era anthropophago e tinha completamente

abandonado os sambaijuis ipiando entrou mi idade da pedra lascada.

Tal ó, sr. Director, a synthese de minhas observações.

Tenho a honra de vol-as submelter, convicto de que novas investigações

mostrarão immediatamenle os seus pontos defeituosos, preenchendo as lacunas deste

trabalho (jue faço, sem a pretenção de ter dito a ultima palavra n'uma questão

tão curiosa e tão pouco estudada.

A vegetação exuberante do Brazil dá ao solo um aspecto virgem desde que o

homem o abandona. Esta vegetação porém escondendo os vestígios de seu antigo

habitante não consegue apagaí-os ; c pois quantos maravilhosos descobrimentos não

poder-se-hão ainda fazer n'esta região

!

Nos sambaquis, como talvez na base de muitas arvores seculares das (lorestas

brazileiras, no fundo de alguma gruta ou nos desmoronamentos de alguma mon-
tanha encontrar-se-hão sem duvida, muitas paginas instructivas da historia do género

humano.
O humilde samba(iui tem para a sciencia universal a mesma importância que

a magestosa pyramide do Egypto ou do México.

O craneo de um cacique é tão interessante como o de um Pharaó.

O machado é um élo da cadeia do desenvolvimento das a})tidões creadoras e

destruidoras do homem : Ensina-nos tanto quanto a mais bella espada de Damasco.

Conqiete á ethnographia o dever de descobrir todas as estações da estrada,

percorrida até hoje, pela humanidade ; e tal so nos aííigura a importância dos

vestígios deixados por ella nestas regiões que depois de ter resolvido as areias do

Sahara os homens da sciencia deverião peneirar nas sombrias llorestas do Brasil

e ahi estudar o homem pre-historico, que se encontra lodo n'ellas.

E facto averiguado que só conhecemos bem este ou aquelle individuo, quando
o seguimos em seu desenvolvimento ; o mesmo se dá com a humanidade. E preciso

conhecel-a desde as suas primeiras manifestações, sem o que nunca se poderá bem
comprehendel-a.

lia muito tempo praticada? E esta liypothosc não so transforma ((iiasi om cortoza quando nos
lombramos que esta primeira ponta de' llecha é dtí basalto c não de silex, isto é, do uma matéria
fácil de lavrar, rujas propriedades conliccia do longa data o artista indigona ?



NOTA.

SOBRE ALGUMAS TANGAS ' DE BARRO COSIDO DOS ANTIGOS INDÍGENAS

DA ILHA DE MARAJÓ

PELO PROFESSOR

CARLOS FREID. HARTT

Na minha primeira expediccão ao Amazonas em 1870 o meu amigo, o

sr. D. S. Ferreira Penna, chamou a minha attenção para a pequena ilha do

Pacoval, situada no lago Arary, da ilha de Marajó, onde constava existir grande

quantidade de louça fabricada pelos antigos Índios. Mandei ura dos meus ajudantes,

o sr. Dr. Barnard, explorar a localidade, e elle me trouxe uma pequena, porém

interessante coUecção desta louca, que descrevi no American Naturalíst, em 1871.

Entre os diíTerentes objectos d'esta collecção, havia um fragmento que descrevi

e figurei, suggerindo a hypothese de que talvez fizesse parte de uma colher.

No mesmo anuo, de 1871, fiz outra expedição ao Amazonas, e, como não

pude pessoalmente visitar a ilha do Pacoval, mandei o sr. 0. A. Derby, acompa-

nhado pelo sr. coronel Beckley continuar as observaçães feitas pelo Dr. lianiard.

No entretanto, o logar foi visitado por dous outros investigadores, os

srs. Ferreira Penna e o Dr. Steere, os quaes fizeram alli importantes colleções.

* Tanga, e mais acertadainonte ntaur/a^ é o nome dado a uma moeda asiática. No plural

significa direitos ou rendas de terras, ou ainda essas mesmas terras de certo modo caracterisadas.

Nas possessões portuguezas da Africa e da Ásia, assim como no Brazil, estendeu-se este nome á

denominação do pedaço de tecido com que os indígenas destes paizes occultam suas partes pudendas.

Diz-se que (;stâ homonymia é devida ao custar outr'ora uma tanga o retalho de panno que
na Ásia era para este fim comprado. A lingua brazileira em seus dialectos tem palavras com que
designa objectos do mesmo uso, mas fabricados de pennas e de tecidos vegetaes ; não as possue,

que saibamos, para a espécie de que, se falia, a qual, verdadeiro artefacto archeologico, não a conhece

nenliuma das tribus nossas coevas. É a folha da videira das antigas Evas do Marajó. O segredo de

seu nome guardam-n'o para sempre, com as urnas dos perfumes das virgens morenas dos tupys, as

areias mudas da grande Ilha.

Nota da Redacção.
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Estes senhores conseguiram achar amostras ainda mais perfeitas de tão

notáveis objectos. Os srs. Derhy c tiecliiey obtiveram ainda outras, e hoje conheço

cerca de vinte exemplares, mais ou menos completos, de modo que posso descrever

minuciosamente este curioso artefacto.

i nia das mais beilas destas amostras existe no Museu Nacional, e foi men-

ciunada no livro publi''a(lo pelo l)r. Ladisláu Xetto sobre este Museu. Esta amostra

está figurada na estampa n. '.\.

Todos os exemplares deste objecto tem a mesma lorma c no tocante ao seu

tamanho diílerem pouco entre si.

Todos são de contorno triangidar, sendo uma das superfícies convexa e

ordinariamente ornamentada, c a outra conjava, sem ornato algum.

Im dos lados do triangulo ao qual chamarei o lado superior, é maior c

apresenta uma curva convexa. Os outros são mais ou menos côncavos. As extre-

midades superiores são um pouco arredondadas, sendo a outra extremidade

perfeitamente redonda.

Na distancia de 1/2—3/4 pollegada de cada uma das três extremidades

existe um pequeno orifício, evidentemente destinado á passagem de um tio, porque

a superfície convexa, ou exterior mostra quasi sempre uma incisão mais ou

menos profunda.

As incisões das duas extremidades superiores, não tomam exactamente a

direcção dos ângulos, mas a de um ponto colloc-ado um pouco acima deites.

A in^^isão correspondente ao orifício inferior, ao contrario quando existe,

mustra-se sempre dirigida para o angulo inferior.

A profundidade das incisões varia nos dilíerentes exemplares, demonstrando

deste modo que o objecto tinha sido mais ou menos usado. A direcção das incisões

indica perfeitamente a dos tios.

Tomando em consideração a direcção destes, a ornamentação delicada da

superlicie convexa, a forma c o tamanho dos objectos, não vejo que podessem

ter outro uso senão o de tfDKjas de mulher. Si esta explicação ó exacta, facil-

mente se comprehende a razão da dilicadeza da manufactura e dos ornatos de

tão curiosos artefactos.

A matéria com (jue se fabricaram estas tamjas ó ordinariamente uma argilla

muito fma, a (|ual, exposta ao fogo tomou por dentro uma cor escura, quasi

preta ou vermelha.

Ambas as superfícies foram alizadas com muito cuidado e depois cobertas

por uma espécie de esmalte de argilla branca, avermeliiada ou cor de nata, a

qual depois de cosida oílerece uma superlicie polida e muito dura.

O esmalte da superlicie exterior é mais cuidadosamente preparado do que o do

interior.

Sobre a superlicie exterior ou convexa foram desenhados .uns adornos ordi-
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nariaiiienk' nmilo delicados, e ongonliosamenlc cmmaraiihados, ronsisliudu cm figuras

compostas de linhas rectas, traçadas por mão firmo e arlislica, c com matizes onli-

nariamente de um pardo escuro, por.-m ás vezes vermelhos.

O debu\o varia muito uos dilTerentcs e.vemplarcs, mas em lodos ha uma

certa semelhança. Quasi sempre na borda superior vô-so uma serie de grandes

triângulos coloridos, como se pôde verificar nas estampas, sendo estes triângulos

dispostos symetricamente cm referencia á linha do' eivo do objecto. Ás vezes os

triângulos estão separados por meio de linhas rectas. Abaixo desta borda acha-se

de ordinário uma cinta formada de duas linhas parallelas entre as quaes ha uma

serie de zig-zags, ou de adornos com a forma de um X e contendo entre si outros

lavores supplementares

.

A superfície que fica abaixo desta cinta, apresenta-se (puisi sempre ornada com

figuras extremamente delicadas, achando-se estas figuras dispostas de um e do outro

lado da linha média. Muitas de taes figuras são meros ornamentos estheticos, sem

significação alguma, porém em alguns exemplares notam-se, como também na louça

ordinária do Pacoval, muitos desenhos intrincados que não são senão convenções

para representar o rosto humano. As linhas destes adornos estão traçadas com

uma firmeza admirável, e a este respeito estes objectos podem ser comparados

mui appropriadamente com as producções dos antigos oleiros da Grécia antiga.

É interessante observar que o padrão da ornamentação das tangas não

parece completo ; sem duvida porque não foi feito de propósito para ellas mas sim

adoptado de alguma vasilha de forma redonda.

Explicação das íigiaras

Est. III, FI&. ÚNICA. — Tanga proveniente da ilha do Pacoval e existente no

Museu Nacional. O desenho é do tamanho natural. Os ornamentos estão desenha-

dos em cor da terra da Umbria sobre uma camada de argila branca. O compri-

mento do fragmento, por se achar quebrado o angulo inferior, é de 108™""., tem

V.I-G
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de liirgura líO""", c, 030"'". de cspcásurd, a espessura na parte fracturada ó de

070""".

Est. IV, Fifr. 1. — Fragmento do lado superior de uma tcuirja ; o esmalte é de

argilla quasi l)ranca, e o ornamento de côr vermelha viva.

Est. IV, vir.. 2. — Fragmento da extremidade inferior de uma tanfja, a côr

da superlicie exterior ó branca avermelhada escura, sendo a da ornamentação, ver-

melha, pardacenta escura.

Est. IV, FiG. 3. — Fragmento de uma das extremidades de uma tanga. O or-

namento está traçado em còr da terra da Umbria. A perfuração acha-so muito gasta

pelo fio. O esmalte parer-e ter sido descolorido no queimar.

Est. IV, FiCr. i. — Fragmento da margem superior de uma tanrja, com es-

malte branco, ornamento còr de lerr.i da Umbria, (juasi preta.

Est. IV, FIO. 5. — Tamja quasi perfeita oíferecida ao sr. Derby pelo sr. Joa-

quim Esmeralda dos Santos
;
provém do logar denominado Arary. O comprimento é de

i ^ poUegadas, a largura, na margem superior, de 5 poUegadas, tendo a profun-

didade menos de uma poUegada. A còr do ornamento varia da terra da Lmbria

clara ao preto.

A perfuração superior está bastante entalhada ou gasta, sendo a direcção do

entalho dirigida para a margem superior, perto do angulo lateral. A perfuração

inferior está menos gasta o o entalho foi feito na direcção do angulo.

Estes orifícios são muito pequenos, admittindo somente um (io muito fino.

(Museu da Universidade de Cornell).

Est. IV, FiG. G. — Fragmento de uma tanga, esmalte branco, ornamento ver-

melho.

Est. IV, FiG. 7. — Fragmento de uma tanga, esmalte branco, ornamento còr

de terra da l'mbria, (juasi preta.

Est. V, FiG. 8.— Fragmento de uma tanga, com esmalte avermelhada ou branco

pardacento, ornamento còr de terra da Umbria.

Est. IV, Fiu. U. — Fragmento de uma tangu, esmalte branco, estreito, sendo

a còr da matéria da tanga muito escura, e o ornamento côr da terra da Umbria, (juasi

preta. Contem a representação convencional do um rosto humano.

Est. IV, FiG. 10. — Parte de uma tanga conservando o angulo su[)orior do

lado esquerdo c a respectiva perfuração. O ornamento é de uma còr vermelha

viva.

Est. IV, rii;. li. — Tanga imperfeita, tendo perdido os dous ângulos lateraes,

a còr do esmalto varia do vermelho claro á côr de chocolate. O ornamento é dillerente

do lypo ordinário ; tem a còr vermelha o de comprimento i poUegadas.

Est. iv. fig. 12. — Fragmento de uma tanga obtida pelo sr. William
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Barnanl, cm 1S70. E a mesma figurada no American Natnndist cm iHli. Ksmallo

branco avermelhado, ornamento vermelho.

Est. V, KiG. 1. — Fragmento do uma tawjn, mal conservada, esmalte aver-

melhado, ornamento pardacento. Esta tanga tinha uma borda como a da fig. \.

Est. V, FIO. 2 — Fragmento do angulo inferior de uma Imuja, cm máo

estado de conservação.

Est. V, FiCr. IL — Angulo interior de uma íamja, mal conservada.

Est. V, FIO. i. — Exemplar quasi completo de uma tamja, encontrado em uma

urna fúnebre, na ilha do Pacoval, pelos srs. Derby e Bechlcy. Acordo esmalte e da

ornamentação ó semelhante á da amostra da estampa iv, íig. 5. As perfurações estão

muito gastas na direcção da margem superior, na visinhança dos ângulos. A per-

furação inferior está menos gasta, sendo o atilho dirigido exactamente para o an-

gulo inferior. Comprimento 5 poli. largura cerca do 6 poli. (Museu d.i Ethno-

graphia comparada de Peabody, Natvan Umversity, Cambridge, ^Mass.

)

Est. V, FiG. 5. — Fragmento de uma tanga, mal conservada.

Est. Y, fk;. 6 e 7. — Fragmento de uma tanga.





ESTUDO©
Sobre a evolução morpliologica dos tecidos nos caules sarmentosos

POR

LA.DISL^TJ ISTJETTO

No XX tomo da 4' serie dos Annales des Sciences Natiirelles, acham-se inser-

tos alguns apontamentos que me pareceu de acerto e razão dar ao lume da pu-

blicidade pela importância dos phenomenos histológicos a que se elles referiam,

phenomenos que de sobre o campo do microscópio me haviam por muitos dias,

semanas e mezes prendido as vistas e as attenções.

Oceupava-me eu então com muito accendimento da morphologia anormal dos

tecidos, no caule das plantas sarmentosas, sendo taes phenomenos as transforma-

ções singularissimas daquelles tecidos no desenvolvimento de tão distinctos vegetaes

Estas notas que foram apresentadas á Academia das Sciencias do Instituto

de França e igualmente publicadas nos seus Comptes Rendiis, em fins de 1863,

estão de tempos a esta parte a e\igir-me a sua natural sequencia que, augmenta-

das de novos e mais dilatados estudos, venha a um tempo completal-as e escla-

recel-as.

Força é portanto que eu as enfeixe aos meus trabalhos ulteriores sobre o

mesmo assumpto ; força é que eu me volva a respigar no mesmo campo em que

então menos exercido, porém mais desappressado de outros ónus e cuidados, me

andei a lavrar esta da botânica mais nova especialidade e por ventura mais trans-

cendente secção da phitotomia moderna.

Foi a familia das sapindaceas a de que primeiro me occupei como typo mais

natural que se me aífigura ser dessa quasi teratologia vegetal. Era esta familia,

com eíTeito já de muitos annos antes apontada como distincta pelas anomalias dos
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caules de alguns de seus géneros, mas pouquissinio se havia escripto sobre taes

anomalias e (piasi nada que iiol-as explicasse.

Minhas primeiras investigações, tentames de quem ensaia forças nunca d'an-

tes provadas, ti\eram assim na ausência e falta de outro mérito, o mérito da

precessão ou prinuizia.

Depois de mim, tomaram por mão e muito a si esta mesma anomalia das

sapindaceas dous distinctos botânicos, dous mestres respeitáveis da Universidade

de Munich, os professores iScrgeli e Jíadlekofer* a cujo inlluvo vi com indizível

prazer o assumpto objectiNO de meus ensaios avultar-se, revestir-se de formas

menos indecisas e cobrir-se emlim em muitos pontos de brilhante luz.

A estes professores, porem, falíam-llies os elementos de que disponho; ele-

mentos que em abundância me cercam e quo facihuente se me deparam na geral

vegetação do IJrazil. Circumstancia de si mesma tão casual que unicamente a ella

reconheço dever qualquer vantagem que por ventura me caiba nestes lavores em

que só me atenho a urdidura, deixando áquelles mestres o debuxo e a traça.

Dos dous hábeis observadores a (jue me aípii reliro, parcce-me que mais se

approxima da verdade o professor Jíadlekofer, ainda que mais antigos créditos au-

fira entre os micrographos o illustre director do Jardim Botânico de Munich.

A memoria por este ultimo publicada em 1861 {Dikenwarhslliuin des Stcmjch

mui Anordnung der Gefussstramj bel den SapindacecnJ , trata miudamente da ana-

tomia destas plantas ; o professor Radlekofer, ao contrario, não desenvolvendo

analyticamente a parte histológica, teve em mira de preferencia a morphologia geral

dos caules anómalos e n'um breve lanço de vista envolveu quasi todas as formas

irregulares desta interessante familia de que se constituiu elle na actualidade o

mais auctorisado monographo.

>iesta nova publicação de meus trabalhos em que passarei rapidamente sob

os olhos os escriptos de ambos, não me occuparei somente das sapindaceas : tenho

também por mira todas quantas plantas sarmentosas se costumam afastar na con-

stituição de seus feixes libero-vasculares do typo normal, pois nada menos de

oito famílias abrangeram já estas minhas investigações e talvez ao duplo me seja

mister dilatar ainda a base de taes observações, para que mais seguro me sinta

e reconheça na synthese delias.

Como, porém, esta é a terceira nota que dou á estampa sobre a anomalia

dos tecidos no caule de alguns sarmentos o deixei bem patente nas duas anterio-

res as evoluções anatómicas tanto do phloema como do xylema de alguns destes

vegetaes, seja-me permittido expor syntheticamente no presente artigo as observa-

ções que até hoje tenho enq)rehendido, apresentando-as de luodo (pie fique o lei-

tor não só instruído sobre o de que tratei nos artigos anteriores, senão também

desejoso de conhecer o proseguimento deste curioso assumpto.

' Não conheço as investigações feilas sobre esto assumpto pelo professor Sanio senão por alguns
extractos c citações que não nic poderani instruir sobre a natureza destes trabalhos.
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Assim é que mais acorlado ino parece antes de (juaesquer miniulcncias soíjrc

a formarão dos diversos desj)auterios aiialomicos do caule de taes plantas, o cogi-

tarmos porque razão se elles formaram regular e fatalmente em algumas espécies

e com tal ou qual precisão n'outras muitas, não se apresentando, entretanto, na

maior parte das plantas enrediças.

Numerosas e i)or isso discordes são as hypjtheses dos auctores que se hão pro-

nunciados no tocante a esta (juestão.

No dizer dos mais auctorisados era mister que se observassem as plantas, não

nos hervarios, mas em plena vegetação, porque somente assim fora possível achar

a razão de seu desvio orgânico. Ora nestas circumstancias tenho estudado eu os

caules anormaes a que se reportam estes ensaios de histologia vegetal, e comtudo

não ouso allirmar que sejam minhas conjecturas as mais justas, senão que me pare-

cem as mais próximas da verdade.

Se, entretanto, por haver surprendido a natureza em tlagrante irregulari-

dade de desenvolvimento, se com o haver estudado por meio de verdadeiras vivi-

secções a estructura irregular dos caules anormaes, cabe-me também o dever de

levar mãos a tão discutida quanto obscura mas importante matéria, immune venho

expor o que dos estudos com referencia a ella tenho andado até hoje a colher.

A primeira e, porventura, a meu ver, a principal anomalia dos caules sarmentosos

é já em si mesmo o seu estranho crescimento longitudinal ou extensivo, eííectuado

todo elle em puro detrimento do desenvolvimento lateral ou diametral da planta.

E tamanhos se me aíTiguram o excesso de uma tal desenvoltura e a quasi

unicidade deste crescimento que tenho por mais anormaes os sarmentos de caule

regular, isto é de cylindro lenhoso simples, do que estes outros onde o sysíema

fibro-vascular se acha rodeado de cordões lenhosos independentes e envolvidos pelo

tecido fundamental da casca que lhes é commum, ou profundamente inciso no sen-

tido longitudinal.

Nos primeiros, o surprendente crescimento extensivo é um caracter fixo de

adaptação millenaria, ad({uirido por uma evolução morphologica dos tecidos do

phloema e do xylema, como dom hereditário de adquirida e firme individualidade

;

nos segundos este tranformismo não attingiu ainda o mesmo grau de tenção, pela

mesma razão de apresentarem semelhantes caules, nas suas irregularidades, nada

mais que um caso ou vários casos de reversão ao crescimento typico e natural das

dicotyledones, ou, porque assim o digamos, uma espécie de atavismo anatómico.

Que é principal, senão única, origem destes despauterios a rápida e

surprendente distenção dos caules de taes plantas prova-o cabalmente o

estudo cuidadoso de seu ponto vegetativo (punctiis vccjctationisj, o qual pela

sua forma particular, com mais cabimento aqui do que nas próprias Graminaceas

se deve chamar : cone vegetativo. Nas plantas sarmentosas, todo o meristema pri-

mitivo que constitue este ponto terminal e com especialidade o tecido interno do
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inoristeiiia, isto v aquella parte a que o professor llaslein (leiíoniinou pleuronia

na sua evolueão para o estado pareneh} matoso, prosencliymatoso e vascular, parece

(lotado de uma i)ropriedade de deseuvoltura excessiva mas exclusivamente longi-

tudiiial, ellectuando-se a divisão celhillar desse tecido primordial na sua direcção

perpendicular ao ei\o do caule.

O cone vegetativo é em todas csta.^ plantas muito agudo. A grande distancia

abaixo do vértice ou do ponto cíiuivalenle á cellula terminal dos Gyptogamos,

despontam, quasi imperceptíveis, sobre operiblema e por baixo das ultimas camadas de

oellulas do dermatogenio, as protuberâncias correspondentes aos caulomas e phyllomas

de alguns auctores, isto é, ás foiiias i)rimarias e ás gcmmas futuras; gcmmas (jue

raras vezes se fazem ramos ; fullias que, sobre serem quasi sempre caduf^as, se

apresentam depois sep;u'a(las por entre-nos de um extraordinário comprimento.

A multiplicação das cellulas em toda a metade superior do eixo do cone

vegetativo parece mais activa do que nos demais pontos do mesmo cone. Observada,

porém, attentamente e com maior ampliantc uma secção longitudinal da extremidade

do caule, veriiica-se, ao contrario, que actividade egual, senão maior, de multiplicação

cellular existe na zona exterior, isto é naquella a que se pode dar o nome de pro-

cambio e de pericambio, com quanto já se mostre munida inferiormente de esboços

dos feixes rd)ro-vasculares que devem constituir, algumas horas depois, * o novo lenho

do caule. Mas, nota-seao mesmo tempo que esta rapidez de multiplicação é como que

obrigada pela distensão espantosa das cellulas do eixo ou do pleuroma, cuja proprie-

dade de reproducção, não tanto se distingue pela rapidez de sua niulti[)licação quanto

pelo allongamento notável, pela tracção, ia quasi a dizer, do tecido que produz. As

cellulas mais desenvolvidas do tecido medullar oírerccem, além disso, uma particulari-

dade de grande pezo para esclarecimento do phcnomeno do que se tracta : estas cel-

lulas, dotadas de um poder absorvente immenso, tornam o estojo medullar um canal

activíssimo de endosmose e de exosmose, resultando dahi a constante turgidez e como

que erectilidade em que as conserva o liquido aquoso absorvido pelas raizes do vegetal.

São elementos estes que reunidos, cada um a seu modo, mas actuando todos simulta-

neamente, parecem dar muito valor ao influxo da meduUa na tensão longitudinal das

plantas enrediças. Mas, na verdade, será esse crescimento extraordinário das cellulas

do estojo medullar, eíTectuado no só sentido longitudinal, o factor principal dos caules

sarmentosos? Terá assim por ventura o tecido do pleuroma predominio lamaidio sobre

os demais tecidos da mesma zona? Questão é esta que não tenho nem dou, certamente,

por esclarecida, mas (pie se me alFigura, encarada por este lado, muito conveniente-

mente encaminhada [)ar,i a mais acertada solução.

Siirproso rom o rnpido desonvolvimonto lonííitiidinal d(> nl^Muis rnulrs sanncntosos, prinripal-
mcnto das famílias das Sapindacoas r d;ts Malpluí^iaccas, procurai sr^^iir-llics o civscinuTito e vcriliipjci
om três f^pet-u-s o aiigmciito de 20 a 2õ ccntiniptros om 24 lioras. Estas observações que repeti para
todos os caules, cuja estniiliira siibinetti aos meus histoloLMcos, serão 1)1 ihlica"das com o preciso
desenvolvimento em outra parle deste íraballio.

( ':ontiniia )



NOTA DESCRIPTIVA

De um pequeno animal extremamente curioso e denominado

BATRACHYCHTIIIS

PELO

DE. PIZA-RRO

A doctrina do transformismo, tão habilmente sustentada pelo professor Darwin,

já prevista e aceita por não pequeno numero de naturalistas antigos, e ha, pouco

mais de meio século logicamente apresentada ao mundo scientifico por Lamarck, tem se

constituído com o desenvolvimento á ella dado pelo naturalista inglez, o assumpto

das meditações epesquizas dos sábios de nossos dias. Generalisada por alguns espíritos

ousados tem-se procurado dar-lhe uma tal latitude que certo não comportam ainda

os nossos conhecimentos actuaes. Estabelecida depois de longo e afanoso trabalhar

em objectos de pura observação e experiência, repetidas e multiplicadas pelo génio

indagador de notáveis coUaboradores, parece achar esta theoria apoio no movimento

intellectual, que ao nosso século tôm imprimida os conhecimentos hodiernos.

O génio reformador que caracterisa a nossa ópocha, trazendo a liberdade do pen-

samento, favorece a expansão das intelligencias ; c não admira pois que um grande

numero de sectários da doctrina evolutiva se vá apresentando por toda a parte.

O bom caminho e o progressivo desenvolvimento que começa a ter no Brazil

o estudo das sciencias naturaes, graças á paternal solicitude do seu Imperante,

póde-se dizer que ó cm boa parte devido ao impulso grandioso que ao movimento

scientifico deste paiz deu o génio de Darwin com a publicação do seu trabalho

V. I -7
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sobre a OvUjcm das espécies. Verdadeiro inomuneiilo de paciência c de génio veio

este livro desperíar a altenção dos povos da continente sul-anieri?anD cujos fdhos

pareciam dormir o somno da indilTerença sobre o mundo de preciosidades que

enlhcsouram as suas terras.

No lirazil, cuja flora c fauna ostentam um vigor e magestade talvez sem rival

no mundo, só ha pou^o começou á ser roteado pelos seus fdhos o campo ferlilissimo

dos estudos da historia natural. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, si bem que

ainda acaidiado, é o theatro de acção das investigações de alguns brazileiros que,

amantes de sua terra, procuram contribuir para a felicidade d'ella, entregando-se

com ardor ao cultivo da historia natural.

Conhecida por alguns raros naturalistas estrangeiros, começa esta instituição

á caminhar com passo seguro na senda do progresso e póde-sc assegurar que, em

pou';o tempo, virá este nu"leo de nuturalistas, aliados aos seus irmãos d'aljm mar,

produzir trabalhos (jue honrem a magestade da terra que os vio nascer. Do Hrazil

estou certo, pelas ri(|uezas que encerra, poderá nascer o germem das convicções

que ás doctrinas modernas (luerem imprimir os naturalistas europeus. Xa sua fauna

erpetologica, tão pouco estudada e conhecida, encontra-se um sem numero de espécies

não classificadas e (pie bem poderiam ser o alvo das attenções dos zoologistas brazi-

leiros. As coUecções de ophidios e batra'"hios (|ue possuo o Museu não tem sido

ainda convenientemente estudadas para que delias se possa dar noticia segura.

Na qualidade porém de Director da secção de Zoologia e Anatomia comparada

deste estabelecimento, c encarregado de um curso destas sciencias, lenho-me em-

penhado em reformar a classificação e adaptal-a ás necessidades do ensino. Neste

serviço deparei, entre outros objectos dignos de nota, com um e.vemplar de um
peíjueno animal, que para logo chamou a minha attenção em razão da sua con-

formação singular.

Na impossibilidade do intentar sobre elle um estudo serio e minucioso como

desejava, por possuir só uma amostra que não posso sacrificar ás exigências de uma

boa dissecção, faço a succinta descripção que entrego ao mundo sábio sem grandes

commcntarios, acompanhada de três photographias que representam o animal em

posiçoe:í diversas *.

Ileservo-me, todavia para mais tarde, os estudos anatómicos (jue a particularidade

da sua forma reclama, c tomo desde já a liberdade de oílerecer esta succinta

nota á attenção dos professores Darwin, Ilopckcl e Charles xMartins dos quaes me

desvaneço em ser humilde admirador.

Tracta-se de um pe([U(Mio animal que vive nas lagoas o aguas estagnadas, que

raramente pode ser visto em razão da timidez (jue lhe é peculiar, furlando-se facil-

mente aos olhos dos raríssimos viajores (pie por certos togares Ínvios e incultos do

IJrazil tem i)assado. O exemplar que possuo o Museu foi remettido do Potrero-Pires

* Vide a Estampa VI.
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110 Paraguay quo, como se sabe, está em região inhospila e lalvez luuira visitada

por naturalista algum.

Ccnsta-me que os ha lambem em certos lugares do grande rio Amazonas onde

a fraca correnteza, constituindo remansos, lorma espécies de lagoas sem limites

e onde as aguas se não renovam. Os habitantes dos togares próximos, que in-

formam ser este animal raro, chamam-n'o saiio-pcixe cm virtude de sua singularissima

conformação exterior.

Assemelha-se realmente e muito á um sapo no terço anterior de seu corpo, c

á peixe nos dous terços posteriores. AImu disso, sahindo algumas vezes de sua mo-

rada habitual, este pequeno animal, saltitando como um perfeito batrachio á favor

das quatro patas que possue, atravessa distan:^ias não pequenas para entrar nova-

mente n'agua.

E um animal de 14 centímetros de comprimento no diâmetro anlero-posterior,

de cor amarello-escura e apresentando estrias regulares nos dous terços posteriores

do corpo: é alongado, achatado transversalmente e oíferece um sulco longitudinal

no meio de cada uma das faces lateraes. Em razão do contraste apparente do terço

anterior com os dous terços pasteriores, elle se divide naturalmente em duas partes

distinctas. A parte anterior, qne forma o terço anterior, do animal, é constituída

pela cabeça, thorax e abdómen ; tem a forma irregularmente triangular vista de lado,

correspondendo o ápice do triangulo, que é rhombo ao orifício bucal.

Toda esta parle se acha envolvida, á guisa de um collete, por uma membrana

espessa e resistente de côr escura que a cobre por lodos os lados e se adianta em

forma de nalatoria ventral adherenle á facs ou antes ao bordo inferior de lodo o

corpo do animal á terminar no extremo caudal. Por aberturas nella existentes lhe

sahem as quatro palas, sendo as duas anteriores muito menores do que as pos-

teriores e munidas de quatro appendices digitaes livres ; as posteriores, fortes e mus-

culosas são providas de cinco dedos ligados por uma membrana interdigital del-

gada mas resistente. Esta túnica que envolve completamente o seu terço anterior

é fortemente adherenle ao corpo de modo a não poder ser delle destacada e envia

igualmente um prolongamento que, se fixando ao bordo superior do resto do corpo,

vai como o inferior formar a nalatoria dorsal que se termina igualmente na cauda.

A um cenlimetro do orillcio bucal de cada lado notam-se olhos do animal

;

maisá baixo e para traz, justamente no rebordo anterior do annel por onde emergem

as duas patas anteriores observam-se de ambos os lados duas pequenas porções

de um [qAúo esponjoso ( restos das branehias ) e que cobrem os orifícios quo con-

duzem aos pulmões, já perfeitamente desenvolvidas na épocha da vida em que o

observamos.

No rebordo interior da boca, que tem meio cenlimetro de largura, nola-se com

o auxilio de uma lente, quatro pequenas eminências allongadas, duas no maxillar

superior e duas no inferior, eminências ásperas que muito se assemelham ás que

se encontram no género Galeichtys, peixe conhecido vulgarmente pela denominação
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de Canibitatd c cujos hiibilos c aspícto exlcriur são realmente singulares e tem toda

a analogia oom o animal em questão.

Os dou.i teiros posteriores do corpo são constiluidos por uma massa espessa de tecido

muscular, contido em espécies de compartimentos rectangulares formados por

uma membrana delgada que, partindo dos bordos superior e inferior do corpo

vai terminar no meio de cada uma das faces, precisamente na parte correspondente

ao sulco que se vò do Lido exterior. Esta massa de tecido muscular é completamente

adlicrente e intimamente ligada á parte anterior, e apresenta no bordo superior en-

volvido pelas lil)ras musculares um lu!)o cartilaginoso e espesso que, fazendo con-

tinuação a ultima vértebra, vem terminar insensivelmente no extremo do corpo.

Por uma incisão longitudinal que íiz na face inferior do ventre pude observar a

disj)osição dos intestinos, que são ennovellados, entortilhados de forma á parecer

uma rodilha cujas voltas se sobrepõem umas ás outras, justamente com a dispo-

sição que altectam os intestinos do Gakirthijs bahicnsis (Castelnau).

?s'ada pude observar com relação aos órgãos sexuaes, (jue á serem vistos, não

deixariam duvida em meu espirito á respeito do seu lugar taxonomico.

Sem um estudo anatómico mais circumslanciado e na dellciencia de outros

esclarecimentos indispensáveis, nada de positivo posso realmente dizer ; mas julgo

que é de alguma importância esta nota que deve (içar registrada á espera dos ulte-

riores desenvolvimentos que llic })0(lcm trazer os naturalistas que tiverem a felicidade

de possuir outros exemplares, ou que os possam observar nos logares em que elles

habitualmente vivem.

A primeira vista parece ser este animal um yijrino ( tètard) em periodo de evo-

lução anterior ao seu completo desenvolvimento, (jue depois de experimentar as

ultimas luetamorphoses próprias á esta classe de animaes deve originar um batra-

chio de proporções relativamente collossaes.

Algumas considerações com tudo surgem e apresentam-se ao espirito do obser-

vador que são outras tantas duvidas que convém sejam dissipadas para se poder elle

assentar em juizo definitivo. Se é este animal uma forma transitória, admira real-

mente que não teniia sido até agora encontrado cm pleno vigor de existência e nos

logares o animal perfeito de que o actual é o exórdio.

Além disso é sabido que os gyrinos (tôtards)são animaes pequenos cuja trans-

formação opera-se lenta e gradualmente, mas de modo tal (|ue, ao desenvolvimento

de um órgão que tem de permanecer, corresponde ordin;u"iamente a atrophia do que

é inq)resliivel ; assim vò-se que a cauda dos gyrinos, que lhes serve exclusivamente

para a NÍda atjuatica, vai-se atrophiando até desapparecer, á jjroporção que appa-

recem as patas posteriores e anteriores, c as branchias se mudiím em pulmões,

exactamente na épocha em que, o animal já provido de órgãos para a locomoção

e podendo respirar cm outro elemento, abandona as aguas e vem á viver na

atmosphera.

>íão c porém o que acontece com o meu Batrarhijclttlnjíi cuja supposta cauda é
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consliluida pela porção carnosa que forma os dous lerç-os ou antes os três (piartos

posteriores do animal e ([\iô tem nada menos do nove ccntimetros de comprimento,

medindo apenas cinco ccntimetros a parte anterior ou a mais importante na ii\ po-

thesc de ser um gyrino. Esta camada muscular é extremamente espessa e volu-

mosa: por isso muito diilicil o é também suppòr-se que se possa operar uma rcducção

e o desapparecimcnto completo dessa porção carnosa em proveito de uma parte

relativamente pequena : seria o sacrilit io de quasi o todo pela parte ; o (jue parece

i'cpugnar á norma reguladora das compensações com (jue a natureza cíjuilibra a

vida no organismo animal.

Des que o animal possue na idade que o observamos, pulmões perfeitamente

desenvolvidos prestando-se á respiração aéria, e é dotado de órgãos locomoveis tão

fortes, não sei porque cspcrar-se pela atrophia de ({uasi o corpo inteiro, só com o

fim de accomodarem-se os factos nituraes i'n thoorias preestabelecidas á favor das

quaes tudo se pretende enquadrar em circulo de ferro.

É verdade que os orgães sexuaes poderiam aílirmar a fixidade da espécie e

participando ella de formas tão distinctas se constituiria um elo da cadeia que liga

a classe dos peixes á dos batrachios. Mas, por não ter eu reconhecido o caracterís-

tico dos sexos em razão das dilUculdades da observação, não se segue que seja

este argumento erigido como a única arma talvez contra a opinião que bem se

pode levantar de ser elle uni animal, que, como alguns outros, apresenta caracterís-

ticos de classes distinctas e que se constituem prados como argumentos de grande valor

pelos sectários da doctrina evolutiva.

Dir-se-me-ha ainda que talvez esteja esta animal no periodo transitório daquelles

batrachios que permanecem dous e mais annos em estado de gyrino e que afinal ex-

perimentando a ultima metamorphose se constituem batrachios perfeitos.

N'este casos porém o ultimo termo da evolução natural guarda perfeita relação

com as phases anteriores, isto 6 a um gyrino relativamente grande que se vai pouco

á pouco desenvolvendo, succede um batrachio também proporcionalmente grande.

A lei das correlações de forma e grandeza não ó desmentida.

São estas as considerações que julguei conveniente registrar n'csta nota o que

a occasião me leva a offerecer ao esclarecido critério dos sábios, promettendo-lhes

dar quando me for possível o complemento ou o resultado linal dos estudos que neste

sentido tenho iniciado.

Possa esta curta noticia merecer dos naturalistas a sua attenção que me sen-

tirei feliz, e com o ser-lhes summamente agradecido asseguro ao mesmo tempo

qualquer que seja a sua opinião a este respeito será ella para minha o estimula-

para outros estudos.
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D'eiUre as substancias toxicas, que nestes últimos annos mais seriamente tôm

occupado a attenção dos physiologistas e excitado a curiosidade de varias corporações

scientificas, em cujo grémio está representado o que ha de mais elevado na sciencia

européa, nenhuma ha sido tão bem estudada, quanto aos seus eíFeitos tóxicos e á espe-

cialisaçcão de sua acção physiologica sobre um elemento anatómico determinado como

o Urari.

As experiências tão notáveis e tão originaes do sr. Claude Bernard sobre essa

singular substancia toxica, ficaram sendo, para gloria da sciencia, que elle tão digna-

mente representa, um modelo de analyse experimental.

A ninguém é dado hoje escrever sobre os eíleilos do urari sem citar com respei-

tosa admiração o nome do illustre professor do GoUegio de França, cujos trabalhos

importantes chegaram a imprimir nestes últimos tempos um grande impulso ás

sciencias biológicas, rasgando diante delias horisontes desconhecidos e abrindo anqjlo

caminho para novos descobrimentos.

Ao physiologista eminente, pois, que tão alto tem sabido levar a sciencia no seu

paiz, seja-me permittido, ao escrever a primeira pagina deste trabalho, prestar a

veneração e a homenagem a que tem direito pelo seu grande mérito e seus valiosos

serviços á sciencia.
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Desde a descoberta da Goyana por Walter Raleigh em ir)0."S, que o urari é co-

nhecido na Europa como veneno das flechas dos indígenas do conlinenle sul-americano.

Seguindo as pega(h\s do illuslre navegante inglez, diversos viajantes, que vieram

<lepois correr terras c explorar riiiuezas scientiíi^as nii America Meridional, referem-se

mais ou menos circumstanciadamente, cm suas narrações de viagem, ao singular ve-

neno das flechas, empregado como arma terrível na caça o na guerra pelos Índios do

Orenoco, dj Amazonas e do Ja])urá.

Opiniões diíTerentes, muit:is delias mesmo pou"o verosimilhantes, são as dos

l)rimeiros au^torcs, que escreveram sobre as substancias, que entram na composição

ilo urari; cm muitas dessas di-scripcões parece ter a verdade se immis"ui(lo com o

maravilhoso, cuja poderosa attracção nãodei\a de exercer-se sobre os espíritos, mesmo

os mais positivos, ao avislarem-se com as colossaes selvas americanas e com as infi-

nitas rlípiezas que se ostentam no meio dessas immensas solidões percorridas por uma

raça vigorosa de homens vivendo a vida nómade c peregrina do selvagem.

A imaginação do viiijante como que sente-se abalada diiuile de tant:is magnifi-

cências, (juacs as que exornam a natureza dessas bem f.uladas ri^giões, bulhadas pelos

allluentes do Amazonas ; c na contemplação dessas bellezas incomparáveis que faliam

aos sentidos uma linguagem sublinu' e desconhecida, a verdade c muitas vezes sa-

crificada á creações phantasticas e imaginativas.

É provavelmente essa a razão, por que tanta discordância se nota entre as asser-

ções dos primeiros viajantes (jue faliam da preparação do urari, podendo, neste

particuliir, ipiasi dizer-se que tantas são as cabeças (juantas as opiniões.

Salvador fiilius, diz que o veneno das fiechas dos Oitomakis é preparado com um

fructo denominado pieedo, e refere que os indígenas costuniíun experimentar a acção

desse veneno ferindo certas arvores com fiechas hervadas; si a arvore definha e

morre fica provada a energia da subslaiu'ia toxica.

Bartholomeu de las Casas, faz entrar na composição do urari o sueco da man-

cenilheira, a cabeça esmagada da áspide, gomma e cabeças de formigas venenosas;

Lancroft assevera que o veneno dos Ticunas do Amazonas não é o mesmo dos Arroacks,

aquelle sendo preparado com trinta espécies difierenles de raizes, c este com o figado

c os dentes de serpentes venenosas.

Outros dizem que o veneno das flechas é preparado com o humor viscoso o

irritante, que cxsuda da pelle das cntanhas [l^i}>aj, e na opinião de Houlin, a

energia do veneno assim [)reparado é igual á do urari ordinário.

Essas versões, porém, carecem de bom fund.imento c pjdem ser julgulas aló

certo ponto faladosas.

l*ara formarmos uma idóa clara c mais exacta sobre a fabricação do ur<iri,

devemos recorrer ás descripções de lluiidjoldt, (pie observou a preparação desse

veneno em Esmeralda no Orenoco, ás observações de Martins c de Casteluau, os

quaes são nuiis ou nuMios accordes cm attribuir a acção do veneno das flechas a

um principio contido na casca de uma planta do género Stnjrhnoa.
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Ouramos as j)alavras do Marliiis, cujo amor á vcnladc om suas descripçõís

(leve ser para nós um jxMihor do o\a''li(lão e íidclidadc.

« A base do veneno das lleoluis dos indígenas do Japurá existe em um arbusto

o Ròuhamon gwjaneníii^. denominado em lin;i;u,i Tupi nrari-úni. A ras^-a molhada

(lesse arbusto foi esprimida jxdo indio Juri-Tabo^a com as mãos e o suf^-co ama-

rello cosido n'uina [)anella a Ibg'» lento. Ajuntaram depjis evtraetos aquosos, que

pare'iim ser da raiz d' uma pipsracea ( Pipcr-ijenjndalniii), da raiz de uma ar-

vore pira mim des"on!ierida (Taraira-Maira), isto ó, arvore do peive taraira, da

casca de um Co^culus (Cor. Iréme M.J o d^ uma figueira cnrcdi';a, tudo cm quan-

tidade mais ou menos cguaes. Esla mistura de extractos depois de adquirir a con-

sistência de um xarope concentrado foi vertida para umas panellinhas, onde tomou

unia cor escura. Essas pan dlinhas, que podiam conter duas onças mais ou menos,

foram depois levadas para o logar mais sombrio d i cabana, c ahi deixadas para

esfriar. Antes disso, porém, o indio depositou em cada uma delias o pequeno frusto

de uma uva amarga (Kyinha-avi) *. Logo que o veneno parece enfraquecido, os

índios vigoram-no, ajuntando pimenta lieq)an!iola. Sem duvida as i plantas de que

acima fallei, não tem grande importância na fabri':^ação do uran, por quanto podem

ser substituídas por outras.

« Pelo que ouvi dizer a alguns brazileiros, costumam os Índios ajuntar outras

substancias, como por exemplo : o leite da Eupliorbia cotuiifoUa, da Hum crepitans

(Assacú do Pará) ou os fru^tos aílstringentes òa Gualtcria venefinonim.

« A experien^^ia a que procedemos em 3Ianacarú provou que o urarí da Es-

meralda no Orenoco, o iirari de Surinam e o urarí do Japurá contem um mesmo

principio toxico existente na casca de uma masma strychnea. »

Mais adiante diz Martins : « O veneno das fleebas dos índios Ticunas 6 prepa-

rado com um cipó [ urarí-cipój o com uma Menisperinacca, talvez o Coccidus ama-

zonum a julgar pela amostra da planta que mo foi trazida de Tabatinga per Spix.

(Viagens ao Brazil. T. III).»

ilumboldt apezar de não ter visto as flores da pLmta, quando assíslio á pre-

paração na Esmeralda no Orenoco, não está longe de acreditar que se trata de uma

strychnea.

Gastelnau, que vio preparar-se o urari no Ambyaca, aíHuente do Amazonas,

diz que entravam na compasição do veneno duis plantas sarmentosas, denominadas

em língua indígena— pani e ramon. Essas plantas estudadas mais tarde por Weddel

foram classificadas o pani como Cucculus taxiferas e o ramon como Strjjchnos Cas-

telnm.

O accordo em que estão estes trcs viajantes Martins, Ihunboldt e Castelnau

que assistiram á preparação do urari, attribuindo a acção desse veneno a um es-

pécie nova do género struchnos, não pôde deixar de induzir o nosso espirito a

* Kyinha-avi Capsicum Tournefort-Solanacea.
Y. I-
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acceilar essa versão como verdadeira, não oljsUmle as dilUc^iildades que moslra o

Sr. Claude lienianl em admillir (lue uma slryehnoa sej:\ rai)az de produzir elíeitos

tóxicos paralysanles.

Em ISC».") o illuslre physiologisla, que eu Ião coulinuava as suas experiências

com essa singular substancia venenosa, en-onlrou por acaso dentro de uma panelliidia

de nrari um IVucto, (jua o Sr. Tulasne do íMuseu de Paris classificou como fructo

(la Pdiilinia Ciinirú ( Sapindacea). Essa descoberta fez acreditar que na composição

do urari entrava tand)em uma I'aulinia. E, porém, de i)resumir que Talasne se

enganasse, tomando pelo fructo da Paulinia-cururú o pcíiueno fructo (kyinha-avi)

de (pie falia Mariius, descrevendo a preparação do urari. Accresco ainda que o dis-

tinclo botânico Hadlkofer de Munich, escrevendo uma impurtantissiuia monographia

sobre o género Serjania, incluio a Paulinia-cururú na cspscie Scrjania nodosa,

planta muito próxima da Scrjania Iclhalis, com a qual o mesmo Sr. Claude líer-

nard fez experiências, não reconhecendo paridade alguma entre a acção toxica desta

jilanta e a acção do urari.

Quanto ao facto do uma Strychnea produzir elíeitos paralysanles, como são os

do urari, nada lia ahi (pie admirar (piando vemos duas i)lantas como a Âtropa

Bclladona e a Nicotiana lahacuin, ambas iiK'luidas na familia das Solanaceas, pro-

duzindo elíeitos tóxicos mui dissimilhanles. Ainda mais, as analyses de Uoussingault

c de lloulin provaram (pie não existe no urari a minima i)arcella de strychnina.

Ouj não se páde atlribuir ao Cocculus Ainazonuni as propriedades toxicas do

urari, diz o próprio Sr. Claude Bernard, quando na i)ag. 'JOO do seu livro sobre

os elíeitos das plantas toxicas' assim se exprime: «Pela ebuUição na agua de um

pedaço do Cocculus Auiazonum, com filtração e evaporação do produ^to, obtivemos

um extracto escuro, do qual tirámos uma i)arcella e collocamos sobre a pelle da

coxa de um pardal.

« Passados vinte minutos, elle vomitava; a respiração, menos rápida que no

estado normal, embaraçava-se ; elle desfallocia. Lm (juirto de hora depois foi accom-

metlido d;,' um tremor geral e persistente. Sua respiração já mui lenta diminuia de

freqiien"ia. As azas afastadas uma da outra eram agitadas de um tremor. Cinco

minutos mais tarde estava agachado, immovel o parecia dormir ; uma hora depois

voltava ao seu estado normal.

« V(}-3e, pois, ainda (pie a infusão desta substancia não tem produzido os

eíVeitos do urari, de sorte que ficamos sempre na maior obscuridade sobre a origem

deste veneno. »

Como bem diz Mariius, d possível (pie o Cocculus Ainazoniim, a 11ura cre-

pitans e outras plantas enirem na composição do urari, sem que todavia represen-

tem ellas o papel priír-ipal na acção desse veneno.

Podemos, porventura admillir que a peçoniia do Crolalus horridus (Cascavel),

c outros oi)Iiidios venenosos, represente algum i)apel nas propriedades toxicas do

urari? E impossível acceitar tal hypolhese, (juando sabemos que a peçonha dos
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ophidios, verdadeira secreção glandular, allcra-se com uma i)romi)[i(lão immcnsa

nas condições normaes de tempcralura, e (jue o urari conserva as suas proprie-

dades toxicas durante um espaço de tempo quasi indefinido. Demais, como conciliar

essa hypotheso com o fado da acção do urari sobro os nervos motores, c a acção

da peçonha sobre os elementos do sangue ?

A única hypothese, pois, acceitavel, c que está fundada no accordo de Marlius,

de llumboldt e .de Gastelnau, ó que as propriedades toxicas do nrari são devidas

a um principio existente na casca de uma espécie nova do género Sfrijrhiios.

As experiências, a quo procedi no laboratório do Museu Nacional, e que re-

produzi em duas conferencias do meu curso popular de physiologia, vieram ainda

uma vez confirmar as conclusões tiradas pelo Sr. Claude Bernard relativamente á

acção physiologica do itrnri.

D'entre os dez spocimens que possue o Museu Nacional, e qu3 são provenientes

do Alto Amazonas, escolhemos um que nos pareceu mais recentemente preparado

e com elle fizemos as nossas experiências.

O urari é uma substancia pouco solúvel na agua e no abool ; a sua solução

concentrada oíTerece o aspecto do extracto de rhuibarbo ; essa solução evaporada

na temperatura ordinária deixa ficar no fundo e nas bordas do vaso uma sub-

stancia escura com o aspecto c a consistência de resina.

Em um porco da índia, inoculámos na coxa uma pequena porção dessa so-

lução concentrada ; no fim de um minuto o animal cahio ; ligeiro tremor convulsivo

agitou por um instante os músculos da cabeça e os membros anteriores ; depois a

vida pareceu completamente extincta. Dez minutos depois abrimos o cadáver do

pequeno animal, o coração contrahia-se e dilatava-se, como se a vida ainda per-

sistisse, e durante mais de meia hora essa contracção se fez em nossa presença

com pequenas interrupções, recomeçando logo que com a extremidade de uma

pinça excitávamos o órgão a contrahir-se. Emquanto o órgão central da circulação

procurava assim sustentar os últimos lampejos da vida, os intestinos executavam

os movimentos peristalticos com energia e desdobravani-se em diíTerentes sentidos.

A duração dos movimentos peristalticos acompanhou a duração das contrac-

ções cardíacas.

Reconhecida a actividade do nosso urari, procedemos em rãs ás experiências

instituídas pela primeira vez pelo Sr. Claude liernard.

Tomamos duas rãs e descobrimos em ambas os nervos lombares; em uma

delias inoculámos na coxa um pou^o da solução concentrada do urari. Cinco mi-

nutos depois procedemos á experiência.

A excitação eléctrica exercida sobre os nervos lombares da rã envenenada não

produzia contracção alguma; applicada, porém, sobre os músculos das extremidades

despertava fortes contracções. Naquella que não tinha sofirido a acção do veneno,

a excitação eléctrica produzia contracções, quer se exercesse a excitação sobre os

nervos lombares, quer sobre os músculos. Vimos, pois, que na rã envenenada, o
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musculo, conservando a conlraclilidadi», não recebia entreUuilo mai^ a influen-^ia do

nervo motor.

Em outra rã descobrimos os nervos lombares e apertámos por melo de uma liga-

dura lodos os vasos que ficam abaixo desses nervos.

A inoculação da substancia toxica foi praticada no dorso acima da ligadura. Então

a velicação dos membros anteriores provocava movimentos reílexos nos membros

posteriores, mas os membros anteriores permaneciam immoveis.

Esse facto como interpretou o Sr. Glaude Bernard, prova (]U3 os nervos da sen-

sii)ilidade são respeitados no envenenamento pelo umri. Si o movimento não se dá

nos membros anteriores ó porque os nervos motores do animal, que ficaram acima

(\a ligadura solTreram a a^ção do veneno c não se prestam mais a fer-har o arco

rellexo. O mesmo não seda no segmento posterior do animal, cujos membros abdo-

minaes foram pela ligadura da aorta, preservados da acção do veneno ; nesses se

reílecte a excitação dos nervos sensíveis do segmento anterior, e o movimento se

dá pela contracção reílexa dos músculos posteriores.

Como bem demonstrou o mesmo ])hysiologista, a quem nos referimos, a acção

do urari cxerce-se somente, quando o veneno chega a pòr-se em contacto com a

expansão terminal do filete nervoso no musculo. Epois sobre a placa motora de Rou-

get ou collina nervosa de Kunhe, (jue o nrari exerce a sua a^ção toxica, separando

physiologicamente o nervo motor do musculo correspondente.

Quanto ganhou a physiologia com o conhecimento exacto da localisação da acção

desse veneno, que o digam os antagonistas da irritabilidule muscular, osquaes foram

obrigados a confessar-se vencidos, vendo o musculo contrahir-se fora da iniluen-^ia do

nervo motor. Assim a tão debatida questão da irritabilidade muscular que dividia

desde o tempo de lialler os physiologistas em dous campos hostis, ficou plena-

mente resolvida.

Procurando estudar a absorpção do urari pelas mucosas, injectámos no papo de

um i)ombo uma oitava da solução desse veneno.

(^incoenta minutos depois, o pombo ficou privado de movimento nas per-

nas c agitava as azas sem poder deslocar-se do ponto em que estava ;
pouc"© e

pou^o o movimento das azas foi-se enfraquecendo e elle cahiu em uma immobi-

lidade completa. Apenas o bico abria-se c fechava-se repelidas vezes, como se a ave

sentisse necessidade de ar. Tentámos logo a respiração artilicial e no fim de alguns

minutos o thorax começou a apresentar movimentos bem apreciáveis á vista ; não

pudemos, porém, contiiuiar a entreter a res|)iração c a vida exlinguiu-se immedia-

mentc. O fado, pois, da absorpção do urari pelas nurosas, ficou para nós evidente.

A energia da acção toxica do urari não tem rival, (juanto a mim, senão na ni-

cotina e no acido prussico anhydro; elle é, incontestavelmente, um dos venenos mais

violentos (juc se conhece, co que é mais, quando a nicotina e o acido prussico, seus rivaes,

olteram-se com facilidade e perdem com o tempo a energia de suas propriedades to-

xicas, o urari as conserva quasi indeliuidamenle. Os specimens que possue o Museu
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Nacional, o uni dos (jiiacs serviu para as nossas experiências, alii exislcm guardados

ha muito lonipo ; enlretanlo a aceão* do veneno nada tem p;3rdi(i j d:; sua enei"gia.

Até iioje nenhum anlidolo se coidiece para (*umi)aler os elíjitos do nrarl, do

sorte que o infeliz morlal a (piem a llecha envenenada d.j indio houvesse ferido

podia perder toda a e.^peranea de salvação. Para provar essa verdade, Watterton,

narra o seguinte facto, do si muito eloípiente: « (^onlou-nos o indio Arrowach (jue

havia já 4 aiuios ([ue elle e o seu cumpanheiro per^jorriam a lljresta, occupados

na caça. Este tomou uma llecha h;'rvada e atirou sobre um macaco ruivo que es-

tava acima delle pendurado em uma arvore. O tiro fora (|uasi psrpendicular. A llecha

errou o alvo, e cahindo feriu o indio no braço um pou^o abaixo do cotovelo. Im-

mediatamente elle mostrou-se convencido de que tudo estava perdido para si. Jamais :

disse elle ao seu companheiro, (om a voz entrecortada, e olhando para o arco

cniípianto filiava: j.imais esticarei este arco. Ditas estas pdavras, tirou o pequeno

canudo de bambu (pie continha o veneno, e que trazia ás costas, e tendo-o posto

no chão com o arco e as ílechas, eslendeu-sc junto de suas armas, disse adeus,

ao seu companheiro e deixou de fallar para sempre. »





DESCIVIPCÃO

dos objectos cie pedra de origem indígena conservados no

Museu Nacional
'

POR

CAJEIX.OS FTIEDEIRXGO HAnTT

Macliado de guerra dos índios Gaviões.

_JV° I; Jvícochcodos e77^ forina de crescente

Existe 110 Museu Nacional uma grande coUecção de ol)jectos de pedra de

varias partes do Brazil, inclusive machados, raladores, pontas de flecha, pilões,

almofarizes, varinhas, ornatos pessoaes, etc, etc. Tão interessante é esta collecção

que, com o benévolo consentimento do director do Museu, o Dr. Ladisláu Netto,

intento descrevel-a e figural-a n'uma serie de artigos n'estes Archivos, começando

primeiro que tudo pelos instrumentos.

Para maior comniodidade, a primeira classe de que vou tratar é a que abrange
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arlefaclos com uni corpo largo mais ou menos em fóriua tle civsceutc, provi-

dos (Ic um gume ao longo (lo toda a íronlc convexa, c destinados a serem ligados

a um cahj por meio de um punho mais ou menos estreito, assemelhando-se assim

o instrumento a uma Iara de selleiro.

Um hellissimo specimen d'esla classe do instrumentos, obtido entre os índios

(laviões do IJrazil, é ligurad) por Evans ' com o auxilio de um desenho tirado

das « Proceedingí of thc so^iety oC Anti(iuaries. " » Uepi-oduzi no alto desta pagina a

figura, niio só por ser um cxcellente typo d'e<ta classe, como tiimbem por exem-

plilicar admiravelmente o modo por ipu» se une o inslrumenfo a lun cal)o.

Variam con-ideravelmenti3 de iorma os macluidos em ílgura de cre-cente,

como se vorá recorrendo ás estampas. Pôde o corpo ser alto e reforçado, ou

delgado e a modo de picareta. Pôde ser da mesma grossura do punlio (tang),

ou pôde ser este mais delgado o separado, como na gravura, por uma descida

al)ru[)ía, continuação da curva interior do crescente. O punho pôde apresentar

uma ellip-e achatada na secção transversal, ou ser biconvexo com boiras aliadas.

Ordinariamente não se alarga muito para a extremidade, mas ás vezes assim

acontece, sendo provido, de cada lado, de um appendice embotado, forte, mal

delinido e destinado a amarrar-se-lhe facilmente um cabo. De ordinário o punho

faz-se mais delgado para o fim, e, em alguns machados, vae ao mesmo tempo

ficando mais estreito.

\mrd muito a qualidade da pedra empregada na manufactura ireste instrumentos,

pois são u«ados o diorito, o gneiss, o porphyro e ati^ em alguns casos uma pedra

ralcarea crystallina. Fan todos os espécimens examinado;, a superficie foi reduzida

e alizada por meio do atlrito; c em alguns casos possuc um certo polido.

Estes instrumentos são na maior parte suíUcienlemento pesados, c munidos

de um gume para tornal-os armas muito eírr\azos, sendo algiuis (Telles pro-

vavelmente usados como lomahawks ou machados de cond)ate. Comtudo alguns

são tão leves, finos c frágeis que ofTerecem muito pouca resistência, c estes,

como tahez me.^mo algiuis dos mai> fortes, podem ter sido meras ini^ignias do

autoridade, não destinadas a uso real.

Su])ponho ser esta forma de machado um de.-en\ olvimenlo natural do macliado

celta, embora seja talvez impossível determinar o como se tenha originado. X'esta

memoria aventurei-me a incluir um especinuMi, (Estampas \U e Vllí. lig. S.
)

que é a forma intermédia entre o machado celta e o machado de cond)ate em
forma de crescente.

O de>baslamento dos lados do machado, de modo a deixar a frente mais

lai'ga do que a parte do nu'io, do certo em nada augnu^ida a força ou a eíTicacia

' Kvans, Aiiciínl Stone Iiiiplimiciits, pag. 111,

* Scrios, vnl. J, pag. 102.
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lio iiislrumento, mas augmenta a bolleza do contorno, c i)rovav cimente e^sa ó a

razão ponjue se perpetuou uma forma tal. O machado de combate, cm figura de cre>cente,

além de ser de mais elegante forma do (|ue o celta ordinário, reiíuer mais pericia

na sua manufactura, sendo esta mais uma razão para torniii-o mais c>timado. O mach;ido

cm forma de crescente não é só do Di^azil, mas também euf^ontra-se em outros

logares da America do Sul, bem como na America do Norte e em outras partes

do mundj. No Museu Ambas de Vieima ' conser-va-sc um machado de comi)atc

desta forma e com cabo, o (|ual dizem ter originariamente pertencido a Montezuma.

A seguinte gra^ ura é reproduzida de um desenho i)ublicado por Kvans.

Machado de Montezuma.

N'este espécimen, bem como no machado de guerra dos Gaviões, é alando-se

a cabeça de pedra ao cabo que este se lhe segura, sendo o punho evidentemente

mettido n'um alvado feito no cabo, perto da extremidade. O cabo do machado dos

Gaviões * é muito curto.

Na descripção dos instrumentos de pedra seguirei Evans em chamar a })arte

posterior do machado a testa ( butt
) , e o extremo opposto a frente . De

ordinário esta é provida de um gume, que em alguns casos pude ser continuado

mais ou menos para traz, isto é, para a extremidade. Chamarei faces as duas super-

fícies principaes do machado. As duas orlas entre a extremidade e a frente são os lados.

No caso doi machados em forma de crescente, por commodidade, darei a deno-

minação de corpo á parte que parece um crescente, e punho (tang.) á parte posterior,

pela qual o instrumento é ligado a um cabo.

Posso ajuntar que em caso algum temos um fio conductor para descobrir a edade

de qualquer das relíquias que vão ser descriptas ou a tribu fabri'antc d'esses instru-

mentos. É bom recordarmo-nos que, nas peregrinações de uma tribu, ha muita probabi-

* Evans, Ancient Stone Implements, pag. 142.

' E interessante observar o reapparecimento da folha em forma de crescente no machado
de combate da idade média, e em algumas das alabardas usadas hoje em occasiões solemnes.

VoL. 1-9
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lidade de pcrder-se um arlefaeto a uma distancia maior ou menor da localidade em que

foi fabricado.

A Est. VII íig. 8 e Est. YIII fig. 8 representam um machado que, no tocante á

forma, parece occupar o logar médio entre o machado celta ordinário e o (juc repre-

senta um crescente.

O seu comprimento é o duplo da largura. No meio, a secção transversal c elliptica,

mas um \nn\:'0 adiante alarga-se abruptamente algum tanto jiara formar uma frente

decontjrno cllii)ti"o, e munida de um gume. Para o extremo do punho, o in>trumento

alarga-se um poucj mais, formando de cada lado uma espe:ie de proeminência, que

serve par.i facilmente ligal-o ao cabo. A extremidade do punho é de contorno bem

fortemente arredondado, cjrtada de um modo abrupto e delgada. As superíi ies das

faces curvam-se bem regularmente desde o extremo do punho até a frente, achando-se a

maior e-pessura do nuvliado na parle media. O gume não foi produzido por um esqua-

driamento rt^pentino, ma-^ simplesmente pela união das duas faces. A (jualidade da

pedra é uma rj-ha compj^-ta prin ipalmeate do fcldspatho com algum horublendo e

quartzo.

Dimensões : comi)rimento l.']2 niillimetros ; largura da parte anterior GD millim. ;

da extremidade do puidio 7'.) millim. ; grossura .'J.'i millim.

Ao pa^so que não tenho duvida sobre haver sido este espécimen destinado a ter

cabo, não posso deixar de observar— ser tal a sua fornia que o torna pro})rio para ser

usado como encho, pois (jue se pode pegar conuuodamenle nas projecções lateraes

do extremo do punho.

Estampa Vil. Fig. 4 e ¥A. VIU íig. 4. — Entre os instrumentos brasileiros de

pedra, jicrtencentes a esta classe, é notável esta interessante reli<iuia, por apresentar o

corpo redondo e comprido e o punho curto. O contorno do corpo é quasi semicircular,

fornumdo mais exactamente uma meia ellip^e muito arredondada, produzida i)cla bise.';-

ção ao longo do eixo menor. No meio, as faces são apenas ligeiramente convexas, mas

vão-se tornando laes para a frente, ao longo da (|ual dão origem a um bordo cortante.

Os ângulos lateraes posteriores do corpo do in frumento são arredondados. O punho,

pouco mais grosso que o corpo, tem cousa de uni terço mais (jue a largura deste, e

vae-se destacando por uma curva reintrante i)roniinciada. As liguras mostrão bem a

sua forma. Exceptuando a extremidade do punho, (jue subsequente ou recentemente

foi talvez damniíicada, toda a su|)erlicie é |)olida. Este espécimen foi achado na terra

dos Maucs, no Amazona-, pela commissão do madeira.

A (jualidade da i)edra é um (|uai-lzito ou pedra de areia vermelha, de grão nuiito

lino. O cuiiq)rimento Ki millim. ; a l.irgura 7í) millim. e a e-;pessura 11) milliuK

Estampa Ml. Fig. 1 c VA. VIU lig. 1. — Esta bella amostra, extremamente per-

feita, tem alguma similhança cjm o espécimen representado na figura 12 da mesma

estampa, variando .somente em não serem produzidos para traz os ângulos lateraes

do corpo, e em ser o punho mais largo, mais coiuj)rido e de margens mais cur-

vas e angulares, continuando estas pelo lado superior da i)rojecção lateral do corpo.
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arredondando-so a siiperficie mais ou mono> al)iiij)lainonlo para os lados e para a

frente. O material de que é comj)()slo o espécimen é um gneiss muilo laminado,

de grão íino, contendo pcquonissimas gniiradas, sendo essa rocha bem caracteristica da

visinliança do morro do Diogo Velho o da fazenda de Santa Amia em .Minas, perto

da qual foi achado o instrumento pelo Dr. Manoel líasilio Furtudo. A superfície

acha-se agora um tanto deteriorada e áspera, mas é provável que na sua origem

livcvse sido polida.

Estampa Vil. Fig. :\ e E^^t. Vííí fig. :i. — Machado de corpo largo semi-

clliptico, munido de um gume em (iua>i toda a frente. Na parte posterior do'

corpo largo, os lados são [)rofundamente cavados c perfeitamente esquadriadas em

ambas as faces. O esquadriamcnto vae decrescendo para o extremo do pmiho, sendo

esse extremo quasi rer-to com uni corte abrupto, e tendo os bordos bem arredon-

dadas. O machado é grosso, forte e pesado, e o gume visivelmente afiado. A sub-

stancia é gneiss hornblendico de grão fino.

A superficie acha-se consideravelmente deteriorada e gasta, mas originaria-

mente parece ter sido bem polida.

Esta amostra foi obtida pelo Sr. Joaquim Henriques Dennewitz na província de

Minas Geraes, sem indicação precisa da localidade. Pela sua forma e pelo seu peso

este artefacto devia ter sido uma excellente arma. A julgar pelo feitio, supponho ler

elle sido destinado para fins bellicos.

Dimensões: Comprimento 131 millimetros; largura 96 millim.
; grossura 27

millim.

Estampa VII fig. 12 e Estampa VIII fig. 12. — Este artefacto é digno de nota

pelo seu corpo muito mais largo do que comprido, e cujo contorno é pouco mais

de uma meia-ellipse, sendo os lados inclinados para dentro perto dos ângulos, os quaes

são arredondados e inclinados para traz. O punho tem mais de metade do comprimento e

mais de metade da largura do corpo, ao qual se une por uma curva regular. O corpo

é um lauto fino, formando na face terminal uma curva regular do meio para a frente

e para as margens lateraes, que são munidas de um (io cortante. A parte posterior do

corpo se adelgaça alguma cousa para encontrar-se com o punho, alargando-se este um

pouco para traz e formando no contorno uma ellipse muito achatada. O punho vae

afinando um pouco para a extremidade, que é cortada bruscamente, apresentando

uma forma elliplica no contorno da secção, e é ligeiramente convexa de ambos os lados.

Toda a superficie, inclusive a extremidade, está alisada, mas acha-se marcada por

depressõesinhas, devidas talvez a signaes feitos por um instrumenlo ponteagudo.

Uma face da frente foi extremamente fracturada. Qualidade da pedra — diorito.

Dimensões: Comprimento 118 millimetros; largura 10.') millim.; grossura 25 millim.

A localidade é desconhecida.

O espécimen figurado na Est. VII fig. 5 e Est. VIII fig. 5, é do mesmo typo do

machado dos Gaviões, sendo o corpo em forma de crescente, e separado do punho mais

delgado por um declive abrupto, continuação das beiras interiores esquadriadas das
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lionííis rcc^iirvadas. O crescente é cointiulo maior, e o i)unho rclalivaiiiciile muito manor

do (jue WÀ lig. lo. O piiiilio não só é mais deljíado como lambem mais estreito posterior-

mente, e é dillicil descobrir como o machado poderia ter sido amarrado a um cabo,

excepto ligando-o |)or cima das pontas curvas. É composto de um gneiss de cor clara,

contendo muito feldsjiatho. O espécimen veio do Piauhy, mas não se conhece a loca-

lidade exacta.

Dimensões : Comprimento 135 millimetros; largura 170; grossura 128 millim.

As Estampa VII íig. 10 e Est. MH lig. 10 representam um instrumento do typo do

machado de guerra dos Índios Gaviões, typo ligurado por Evans. CunUa de um corpo

forte cm forma de crescente, ligado a um punho lino e muito largo, (luasi quadrado,

sendo o corpo separado do punho por um declive abru|)lo, continuação do declive do

int;írior dos pontas curvas. A parlir (festa in/linação a sup.Miicie do corpo curva-se

regularment^i para a frente, formando o que provavelmente na sua origem era um gume

muito eííicaz. 0.^ lados interiores das pontas curvas são muito abruptamente esqua-

driados em cada face, formando uma proniinen ia angular baixa no meio, a (jual não

continua pelo puidio, cujo contorno é clliplico com a extremidade bem arredondada e

quasi plana. O machado é feito de um syenito de cor escura, infelizmente não ha a

indicação da localidade d'cste bello espécimen.

Dimensões: comprimento llí) millimetros ; largura 141 mill. ; grossura '21 miil.

Estampa VII hg. (j e Est. Mil lig. (>. Este eq)ecimen parece ter sido gasto pela agua,

como se houvesse sido levado de rojo por uma torrente. Dilfere de todas as outras

amostras de machados d'esta classe, por mim examinados, na forma parlicular do punho,

que se alarga rapidamente [)ara a extremidade, sendo côncavos o-; lados, e a extremi-

dade, quasi em forma de T, assemelha-se a alguns dos machados achados no Amazonas,

munidos, n'essa parte, de duas fortes protuberâncias lateraes embotadas. Xaturalmente

essas protuberâncias tiidiam |)or fim facilitar a atadura do machado ao cabo. Este

espécimen é reforçado e grosseiro, sendo o punho mais grosso do que o corpo. Os

lados do punho apresentam uma secção lenticular, e perto das suas extremidades o

gume curva-se furtiMuente para dentro. A secção do punho também é lenticular, e as

suas margens, (auto (pianto as du lado interior das pontas curvas, parecem ter sido

angulari's. A extremidade do punhj é (juasi recta, mas fortemente arredondada de uma

face a outra.

(Jualidade da pedra — diorito.

Dimensões: coQq)riinento (S(S millimetros; largura 110 millim; grossura 2i

millim.

Achado [)elo Sr. S( hwacivc em S. Pedro de Al 'anlara na provin "ia do Paraná.

As estanqja VII lig. 11 e Est. VIU fig. 1 1 representam um machado grande com o

corpo cm forma de crescente, tendo conservado uma ponta curva, longa e estreita, e ha-

vendo-se (juebrado a oulr.i. O punho é coiiqjrido e pesado. O gume forma um arco de

circulo, e as pontas curvas não se projectam para Ir.iz de um modo tão pronunciado

como em alguns outros espécimens. E>te machado tem em geral a mesma forma que na
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fig. 7, com a excepção do faUarcui ou serem bem })oiico desenvolvidos os cnLilhos que

se extendcm da base do i)uiili0 [)ar.i baixo. Também o punho alai'{^a-se mais raiiid.imenle

para a extremidade. Na lig. II, a superlicie passou Ioda por um allrilo, porém não é

polida, sendo as estrias distinclamente visiveis.

Qualidade da pedra — diorito.

Dimensões: comprimento J^iO millimelros ; hrgura I7<S mill.
;

grossura 128

niill.

Localidade colónia Blumenau, Santa Calharina. Oirerccido ao Museu Nacional

pelo Sr. E. Stein.

O espeí^iman representado nos est. Vil íig. 7 tem nuiis a apparencia do um grande

ferro de bnça que tivesse perdido a ponta, do (|uo a de um machado. O carpo forma um

crescente muito estreito, cujas pontas projeclam-se de um modo pronun?iado obii(|ua-

mente para traz como as barbas de uma seta. O punho é proporcionalmente mais com-

prido do que nas formas que acabam de ser descriptas. É regularmente bieonvexo na

secção transversal com uma beira aliada de cada lado, a qual segue pelas margens

interiores das barbas, apresentando e^as uma secção biconvexa. Em ambas as faces e

de cada lado da bise do punho, estende-se obliquamente para dentro e para baixo um
entalho largo e fundo, que não alcança comtudo a linha media.

A superfície de cada lado ó regularmente arredondada. O gume é muito aliado,

e a arma devia ser de muito eífeito, especialmente para fender craneos. As pontas que se

projectam para traz não podiam servir para dar um golpe penetrante, pois não poderiam

ser postas em jogo, quando a arma estivesse com cabo.

A rocha é um gneiss de grão fino. Toda a superfície está bem alizada.

Dimensões: coaiprimeato 117 inillimetros ; largura 117 inillim. ; grossura 18

millim.

Localidade Amazonas.

Estampa YII fig. 2eEst. Vlílfig. 2. Este espécimen diflere de todos os outros da

collecção em ser extremamente curto e muito largo o corpo em forma de crescente, cujas

pontas longas e fortes dão ao instrumento a apparencia mais de uma picareta do que de

um machado de guerra.

O punho é forte e de comprimento moderado. O corpo é muito fino, curvando-sc

as faces regularmente para a frente, a qual forma um arco de circulo. As pontas ou bar-

bas do corpo decrescem de espessura para as extremidade, e em ambas as margens

cada uma e provida de uma beira afiada. O punho que é mais grosso do que o corpo,

une-se a este nos lados por uma curva abrupta.

Augmenta o punho de largura e espessura até justamente além do meio, e

então diminuo ligeiramente de largura e espessura até a testa, que é arredondada e

irregular. A beira afiada do corpo só é continuada por uma curta distancia acima da

base do punho.

A substancia de que é composto este instrumento é uma pedra de cal metamor-

phica, molle, contendo mica. É tão molle e frágil esta pedra que de mui pouco
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u>o pratico poderia ler sido o machado, c provavelmente era empregado como ill^ignia

de autoridade.

Este e>pe?imeii foi achado nj alto Tocantins pelo Dr. Couto de Magalhães. Com-

primento 92 millimetros; Lirgura 142 millim ; grossura 17 millim.

No mu-;eu dj Pará o Sr. Ferreira Penna mo4rou-me um machado em forma de

crescente, de granito ou gnciss granitoide, vindo, segundo dizem, do Alto Amazonas.

O s:ni comprimento é 145 millimetros, c quando inteiro devia ter o mesmo cumpri-

mento de ponta a |))nta dj crescente. A supcrli-ie é bem alizula.

Em Linhares n) Hio Do?e, na província do Espirito Santo, o subdelegado em

ISr».") deu-me um maf^hado em forma de crescente, achado n'nm lugar da visinhança,

mas infelizmente perdi-o. Era formad) de uma pedra dura, de um cinzento escuro.

Squier íigura um velho machado mexicano de cobre da mesma forma *.

Explicação das Figuras

Fig. 1. — Machado de gneiss proveniente da vizinhaiK'a do morro de Diogo

Velho, prov. de Minas.

Fig. 2. — Machado de pedra de cal, Alto To?antins.

Fig. .S. — Machado de gneiss, Minas-Gcraes.

Fig. 4. — Machado de quartzito, Terra dos Maués, Amazoiuis.

Fig. 5. — Machado de gneiss, IMauhy.

Fig. 0. — Machado de diorito, S. Pedro do Alcântara, prov. do Paraná.

Fig. 7. — Machado de gneiss, do Amazonas.

Fig. 8. — Machado de uma espécie de rocha hornblendo-felspathi^a, sem pro-

cedência.

Fig. í). — Machado de diorito, sem procedência.

Fig. 10. — Machado de Syenito. sem i)rocedencia.

Fig. 11. — Machado de diorito, Colónia de IMumenbau, prov. de Santa Catharina.

Fig. 12. — Machado de diorito sem procedência.

* Smithsorian Contribution vol. II, 179
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ST A MP A VII

Xeita cslanipa cada objecto c visto do um lado c pela tosta, o como na estampa

]S" Vlí todas as figuras sfio de um terço do tamanho natural.

Fig. 1. — Machada de gneiss, da vizinhança do marro d3 Diogo Velha, prov.

de Minas.

Fig. 2. — Ma"hado de pedra de cal, Alto Tocantins.

Fig. 3. — Machado de gneiss, Minas-Geracs.

Fig. -4. — Machado de quarlzito. Terra dos Maués, Amazonas.

Fig. 5. — Machado de gneiss, Fiauhy.

Fig. 6. — Machado de diorito, S. Pedro de Alcântara, prov. do Paraná.

Fig. 7. — Ma^^hado de gneiss, Amazonas.

Fig. 8. — Machado de pedra fcldspatho-hornblendi^a, sem procedência.

Fig. 9. — Machado de diorito, sem procedência.

Fig. 10. — Machado de syenito, sem procedência.

Fig. 11. — Ma^^-hado de dioriio, colónia Blumenau, prov. de Santa Caiharina.

Fig. 12. — Machado de diorito, sem procedência.

Neste artigo, impresso na ausência do autor, o seguinte paragrapho foi acci-

dentalmente omittido.

As figuras 9 das estampas Vlí e Vííl representam uma bella e beai conser-

vada amostra muito semelhante á fig. 7 ; a face, porém, é mais curva e as bar-

bas mais fortemente inclinadas para traz. O corpo é muito fino e o gume extrema-

mente agudo, como se ve na fig. 9 na estampa VlII, tornando-se assim a arma

muito eíTicaz. O punho se adelgaça um pouco para a testa. As outras particulari-

dades estão suíTicientemente indicadas pelas figuras. A substancia é diorito. Xão

ha nota sobre a procedência do espécimen, cujas dimensões são ; comprimento, .120"';

largara, .1-42'"; grossura do punho, .090"'.





CONTRIBUIÇÕES

para o estudo antliropologico das raças indígenas do Brazil

PELOS DOUTORES

lailiaJcjiJcirliiis Jb JlJbJylO jq cfciO.iiJciJli3P D Jqo Jg JcaJlc/LO JtO

pi^OLoao

Haverá, quando muito, um século, que a anthropologia, a mais nova de todas

as sciencias, começou a oíTerecer um campo immenso ás investigações dos sábios
; já

então Blumenbaeh tinha accumulado um grande material, tirado á craniologia, para

estabelecer a distincção das raças humanas, e lUiIlbn, lançando as bases da historia

natural do homem, havia creado a cthnorjmphia ou descripçcão dos povos.

Seguindo o caminho traçado por esses dois representantes da sciencia no século

passado, Retzius, Morton, Prichard, Wagner, concorreram, cada um por sua parte,

para augmentar os domínios da anthropologia, cujos horisontes foram se dilatando á

medida que as sciencias, suas auxiliares, iam fazendo novos progressos. Todo esse

immenso material accumulado á custa de laboriosas investigações, durante quasi um

século, veio servir de base aos modernissimos estudos de Broca, Pruner-Bey,

Quatrefages, AVirchow, Topinard e outros, cujos trabalhos mais practicos, e cujas

vistas mais largas tendem hoje a dar uma nova face á sciencia anthropologica.

Quando se considera o impulso immenso imprimido nestes últimos annos aos

estudos de anthropologia, graças ao labor infatigável desses sábios, e se vê o valioso

auxilio que está prestando essa sciencia á resolução de muitos problemas ethnologicos,

não se pôde deixar de lastimar que no Brazil taes estudos não tenham ainda encontrado

fervorosos adeptos entre os homens scientificos, quando é sabido que muitas cjuestões

importantes attinentes aos caracteres ethnicos, linguisticos e archeologicos das raças

indígenas do Brazil não puderam ainda ser elucidadas por falta de bons elementos.

VOL. i-io
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KiiUvtanlo no norte e no extremo sul do novo continente esses ettudos c-tão já

adiantados ; a nutavel rollerção de craneos de Morton em Philadelphia passou até bem

pouH) tempo comj a mais riea e a mais importante do mundo; e quando alli os

successores daquelle celebre antliropulogista, continuando a obra por elle encetada,

vão accumulando todos os dias novos materiaes para o e<tudo das raças americanas,

no sul as rec-entes investigações de Moreno sobre os craneos da Palagonia promeltem

resultados de subido valor para a etimologia desta parte da America.

As indagações anthropologicas no norte e no sul do novo continente tendem,

pois, a enconlrar-se, o que falta é ligar por meio de sérias indagações sobre os

caracteres das raças indígenas do Brazil, os dois extremos dessa extensa cadeia, e

assentar sobre bases solidas toda a antliropologia americana.

Na parte arcbeologica e linguistica sabemos que algtuna cousa se tem feito entre

nós que promette bons resultados; nada, porém, se tem emprehendido quanto aos

caracteres physicos, tirados á anatjmia, caracteres que occupam um logar proeminente

nas questões etimológicas.

O trabalho que vamos submetter á apreciaçtão do nmndo scientillco é apenas uma

contribuição para o estudo anthropologico das raças indígenas do IJrazil
;
quizemos

aproveitar da resumida colle^ção de craneos, (jue possue o Museu Nacional, esses

poucos elementos que ahi estavam esquecidos e que bem aproveitados podem constituir

a base de estudos mais completos no futuro.

Não poupámos esforços para inq)rimir o verdadeiro cunho scientiíico ao nossso

trabalho; as medidas craniomelricas foram tomadas com extremo cuidado e verilicadas

repetidas vezes alim de excluir toda a causa de erro.

Fazemos preceder á descripção dos craneos algumas considerações geraes sobro

os Botocudos, cujos caracteres physicos exteriores, tirados á descripção de alguns

autores, devem constituir uma parte complementar dos nossos estudos anatómicos.

As principaes medidas craniomelricas vão resumidas no fim em pequenos quadros para

facilitar o seu estudo comparativo. Quanto á terminologia c processos craniomctricos,

de que nos servimos, são todos da escola do sr. Broca, e de industria os preferimos

por nos parecerem os mais completos e os mais exactos.

Os craneos por nós descriptos acham-se representados de frente, do perfil,

segundo a norma veríícalis de IMumenbach e segundo o foninicn matjnuin nas

heliogravuras que acompanham este trabalho, e que são a reproducção fiel do original

reduzido a l/i.

Tara (pie as nossas investigações osteometricas não ficassem incompletas, descre-

vemos também a bacia do homem e da nmlher, pertencentes a dois esqueletos de Boto-

cudos, cujos craneos estão aqui representados, assim como os ossos longos dos membros

polvianos e thoraxicos, unidos dos (juaes se pôde tirar alguns caracteres anthropologicos.

Du.is heli()gravuras (juc acompanham este trabalho dão uma idéa exacta das duas-

bacias, (jue descrevemos.
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Os I3otocriclos

Os rmncos, cuja descripção c medidas consliliicm a parle principal deste trabalho,

perteii?ein a individuos da grande faniilia úúí Botociídos, cujas Iribus numerosas

estanciam aind.i hoje no interior das florestas virgens, que acompanham as margens

do rio Doce e da Mu^ury. Alguns, de Índole bravia e indomáveis, tòm resistido a todos

os meios de catechese, c fugindo dianto da civilisação internam-se cada vez mais no

coraçcão das florestas; outros, mais dóceis e mais accessiveis, vão se deixando conduzir

ao grémio da religião christã e abandonando, pouco e pouf^o, os hábitos e costumes

da vidi selvagem. São estes últimos que formam os diversos aldeamentos que se

encontram no norte da provincia do Minas, onde elles ob?decem á voz d3 um chefe

ou de um missionário. São elles geralmente indolentes, pouco amigos do trabalho, de

um caracter excessivamente descontiado, vingativos, e sustentam-se, uns com os

prodactos da caça, outros com os productos da pesca.

A denominação de Bolo?udos, que é aquella pela qual são mais geralmente

conhecidos no Brazil os selvagens de tribus diíTerentes, tem a sua origem no uso de

um botoque, que elles trazem atravessado nas orelhas e no lábio inferior. A sua estatura

não é muito elevada; alguns vio o professor Ilartt que tinham 5 pés e 10 pollegadas

de altura. São, em geral, espadaúdos e corpulentos, mas tem as pernas o os braços

delgados, as pernas prin*ipalmente cuja curteza é notável, comparadas com as do

negro e do branco. Já Von Tschudi e Agassiz tinham notado esse contraste entre

as formas massudas do tronco do índio e a delgadeza dos seus membros inferiores.

Melhor que Serres ninguém aindi descreveu o habito externo do Botocudo. Elle

examinou alguns specimens levados para Franca por Porte, e os resultados desse

exame foram publicados no Comptes Rendiis T. XVI pag. 7 e transcriptos como uma

extensa nota na obra do professor Hartt— Geology and Physical Geograplnj of Brazil,

1870. É desta ultima obra que extractámos para aqui a descripção de Serres.

« O thorax era bem conformado no homem, um tanto achatado adiante sem a

espécie de convexidade, que se vô ao nivel do grande peitoral nos homens da

raça cau^asica, desenvolvidos no mesmo gráo, convexidade que era bem notável nos

Americanos lowavs, como ella é notável nos homens mais fortes da raça cau^asica.

Em compansação elle parecia mais alongido no Botocudo, e mais largo do que costuma

ser na região inferior. O thorax da mulher era posteriormente mais arcpieado que o do

homem, adiante elle indinava-se para baixo de uma maneira tão sensível, que me

foi mister medil-o muitas vezes para ter certeza de que não havia exageração no

desenho que delle fez o nosso distincto pintor do Museu Yerner. Desta inclinação do

peito resultava o abaixamento do seio, que fazia lembrar o das mulheres ethiopes e que
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poderia Ijrnai-se iim cararlor de graiub iaiportancia, se não houvesse alguma cousa

de individual n'cssa disposição. Como o do homem o thora.v da mulher era mui largo

inferiurmenle ; este alargamento pare,x^-me ter a sua causa no abaixamento do ligado,

que eu reconheci pela percussão nos limites inferiores, limites (pie não attinge jamais

este órgão, no seu estado natural, n.i mulher caucasica. Com este abaixamento da

ligado coin-idia o abaixamento do umbigo e a este correspondia um descahimcnlo do

púbis, o que reconheci com diinculdade por causa da saliência gordurosa do monte

de Vénus. O abaixamento do umbigo fazia proeminar o abdómen para baixo e para

os lados e o do púbis produzia a inclinação da bacia para baixo e para traz, donde

resultava a amplidão da região glútea, já menos desenvolvida do que na mulher

caucasica. »

Diz o professor llartt que, em geral, as mulheres t'}m o abdómen muito volumoso,

as mamas bilófas e pendentes, enào raras tôm as pernis arqueadas. A face é um tanto

chata, os ossos do rosto geralmente muita salientes, a boca sempre muito grande e os

lábios muito espessos. Serres diz (lue os cabellos dos 15oto:udos são negros, espessos,

curtos, lisos e dispostos em semicirculo sobre a fronte. A barbA é muito rarefeita por-

íjue elli3s arrancam-na geralmente e o mesmo fazem ás sobrancelhas. Todos tem a

fronte baixa como notaram Vou Tschudi, Xeuwied e Serres.

Os oi^aixeos

O primeiro craneo de 15jto?udj conhecido n.i Europa foi levado do Brazil pela

principe de Neuwied e acha-sc ligurado na^ Decadcíi Cranioruni de lUumenbach Kst. 58

e no Cranía Americana de Morlon Est. 15. \ imos o desenho deste craneo no Atlas,

que acompanha a obra do principe de Neuwied lleise nach Brasilien í822 e na própria

obra de Morton.

Referindo-se a elle disse lUumenbach : « Si abstrahirdes por um momento da

maxilhir inferior, do intervallo das orbitas, da espinha nasal saliente e de outras parti-

cularidides peculiares ao homom, o aspecto geral apj)roxima-o mais do orangutango do

que de qual([uer outro craneo de nação barbara (jue se vô na minha collecção. » A
julgar pelo desenho dj prin -ipe de Neuwied, da qual os de Ulumenbacli e de Morton

não são senão uma copia liei, aipielle represent.uido o craneo em posição obli(jua

c este de perfil parece que se não páde rejeitar as conclusões de Blumenbach. Exami-

nando-se a e>tanq)a do principe de Neuwied, vè-se que é um craneo pequeno, alto, com

um notável prognathismo do maxillar superior e com o maxillar inferior tão retrahida

(jue um grande intervallo separa o bordo alveolar superior do bordo alveolar inferior.

Ou constitue es-a disposição uma anomalia toda individu il, que não pódc servir

de caracter a uma raça, ou, o (pie d mais provável, o maxillar inferior que alli vemos

represent ido não p>?rte!re a esse craneo.
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Para e\i)li?ar tal anomalia 113111 iii3siiij se púdj appell ir pira a c\jiii^)r3s.são c\er-

cida pclj bjtjíiue, poniuaiilj 0111 uiilros cratiaus do iJuluciidji (|iic u;a\a[n dj buljquj

não se nota c-^^a singuLir dispoàiçãj da mandiiíula, que se \ò nj cranej descriplo por

Bluiifenbacli. Demais nelÍ3 o inaxillir tomado isoladamenle é mui bjm oonfjrnLido, o

quando a compressão CAer;ida pi;lo boloquo tivesse de produzir alguma di fjrm idade,

essa consistiria na in;'lina^jão p.ira d^nlro do bordo alveolar e não na retracção cgual de

todo o maxillar. Seja como íor, o exame fjito posteriormentii em outros craneos de

Uotocudos veio provar que as conclusões de Blumeiíb ifji não podem ser applicadas á

generalidade dos indivíduos dessa família.

Ha alguns aiinos o professor llartt obteve em S. 3íiillieus um cran30 de Botocudo

e enviou ao professor Jellrios Wymann de Cambridge, Massachusetts, afim áò esludal-o.

Eis a nota de Jeffries Wymann ao professor llartt

:

« Pelo que se v^ no Tlicsauriis Crcuiíonim do Dr. J. BarnarJ Davis pag. 235,

parece que somente alguns craneos d3 Botocudos tem sido deccriptos ; ao todo não.

excedem a 5 e desses

apenas um fui medido,

e isso mesmo de uma

maneira imperfeita íf^f

pelo Dr. Davis pois

elle apenas possuia um |*/

molde em sesso e o
f

criginal estava em Sto-

ckolm. O specimen de

S. 3íatheus é portanto

uma valiosa addicão ás colleccões já existentes. Pertence a um homem avançado em

annos ; as suturas saggital e lambdoide acham-se consolidadas nos pontos em que

ellas se tocam. As paredes

lateraes do craneo são ver-

ticaes e a abobada apresenta

a forma de tecto. O foramcri

magnum (buraco occipital)

tem quasi a mesma posição

que na generalidade dos

aborígenes americanos, sendo

o seu Índice 40.6, em quanto

nestes á 40.9. A largura

tomada nos ossos malares,

reunida á forma de tecto da

abobada, dá a todo o cra-

neo, quando olhado de fren-

te, uma forma quasi pyra-

midal, comparada com outras

tribus barbaras em geral. O
comprimento do craneo é de

510 millimetros, c a sua ca-

pacidade l,-435 centímetros

ou 8i pollegadas cubicas. O
comprimento do craneo sendo

considerado como 100, sua largura ó 72.8 ; é portanto dolicocephalo. Todo elle é

massiço e pesado e na parle posterior especialmente muito espesso.

« Ainda que um pouco menor ej^to craneo, como se pode ver no seguinte quadro.
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approxima-.íc muilo, qiMiito ás suas proporções, daquoUc quo foi dc^rript) pelo

I)r. Davis no seu Thesaunis:

1

CH.VNKOS
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companheiro-;. Iiiitrelanlo, graças aos csfavos do inissioiuirL), ii:n dos chcfosdoísa tribii

depois de haver ro:cbido as aguas do haplismo, j)restoii-sc a acoiiipaidiai" o n iturali4d o

o missionário ao lugar em que estavam guardado ; os restos indianos. Depois de uma

travessia de mais de 3 legu is por dentro da mata virg3m, vencendo mil dilliruddados no

caminho, chegaram a um lugar sombrio e e-cuso, o aiii en 'ontraram por bai\o de umas

palmeiras ((iconomas) cujas frondes formavam em cima a ai)obada da íloresta, três

túmulos sobre um dos (piaes e-tava coUocada uma urna de barro. Furam dahi des-

enterrados dois equeletos, a'diandj-se um delles muito estragado. F preciso, pois, lutar

com as idóas supersticiosas dos Índios de um lado, c com os escrúpulos muitas vezei

exagerados dos missionários de outro, para se obter entre nós um craneo ou esqueleto

de raça indígena.

Os craneos de Botocudos que compõem actualmente a peiíucna coUexão do Museu

do Hio de Janeiro vieram, uns das margens do rio Doce, outros di caverna da Habylo-

nia (Província de Mina^). Os primeiros foram tirados de um.i valia, onde pjucos annos

antes tinham sido enterrados alguns indivíduos da tribu dos Potjs, morto^ em combale

por um troço de soldados (|ue faziam a guarnição militar d3sse lugar.

Á bondade do sr. Dr. Ladi-lau Netto devemos as seguintes informaçõe; sobre a

caverna da Babylonia, onde foram enconlrados alguns craneos da nosa coUe^ção e uma

múmia que existe actualmente no Museu'.

« Foi a caverna de Babylonia descoberta em L875 e formou-se peladecjmposiçãa

parcial de algumas camadas de gnciss no llanco X. E. da montanha, 300 metros acima

da planície. Observada debaixo n.i distancia de 3 a 4 kilometros, dir-se-hia um buraco

aberto em uma muralha gigantesca, inaccessivel ao homem.

« Entretanto sem grande diííiculdade consegue-se lá chegar, agarrando-se ás

louceiras das Wriesca e das Gesneria, adherentes á rocha, e cujas ílóres ornadas de

cores vivas, contrastam com o aspecto sombrio da montanha e o azul do cjo. Esta

caverna tem 25 metros de profundidade e 15 de largura. El la deve ter mais de 6

metros de altura no interior, porém como os fragmentos do te^to tem cabido e coberto

o solo, a sua altura actual tem quando muito 4 melros.

« Tal é a sepultura escolhida pelos índios pertencentes provavelmente á tribu dos

Coropós ou dos bravios Goytacazes, que repellidos do littoral pelos Portuguezes, ha

dois séculos mais ou menos, se foram reunir aos antigos Coropós, dos quaes receberam

alguns usos, como, por exemplo, o de raspar parte dos cabellos.

« Perseguidos pelos europeus até o interior das florestas, procuravam elles

naturalmente occultar nos togares mais inaccessiveis aos invasores o que possuíam

de mais caro no mundo— seus mortos. Graças á extrema seccura da caverna, estes

* Estas informações são traduzidas litteialmente de uma nota em francez enviada pelo Dr. Netto ao
sr. Quatrefages.
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consertaram -se com o aspecto de imimias, apozar de nfio haverem passado por processo

algum (lo conservação. E.vistiam, é verdade, espalhados sobre os esqueletos, as

sementes de uma laurineacdorifera, Crijptocarya mos^chata, mas cUas sementes estavam

ahi talvez mais para exprimir uma superstição do que como meio de conservação.

<{ As crianças tinham sido metíidas dentro de potes de barro ou enfaixadas em

folhas de Vriatea e de uma espécie de Marantha; os adultos em suas rodes.

« Cada cova achava-se revestida de fragmentos de casca de umaCccrop/rt, talvez

com o lim de preservar o cadáver do contacto da terra da caverna. Esta não é outra

cousa mais do que (jnehs decomposto, mistur.ulo com diversos fragmentos de ossos

<le morcegos e de pequenas sementes, que parecem ser de cucurbitaceas.

« Sobre os esqueletos perlenecntes quasi todos a mulheres muito novas e a crianças

estavam coUocadas varinhas dispostas em cruz e molhes de fibras de Vrmea com

um nó no meio. »

Como a caverna da liabylonia devem existir no lU-azil nuiitas outras ainda não

conhecidas e exploradas, que guardam os restos de tribus já extinetas ou que estão

para extinguir-se.

As celebres cavernas da Lagoa Santa em Minas, (jue forneceram ao infatigável

Dr. Lund a mais notável colleccão de fosseis americanos, que existe actualmente

110 Museu de Copenhague, não ficarão de certo únicas no seu género, desde que

homens verdadeiramente dedicados á scieneia quizerem imitar o exemplo de Lund.

iXessas cavernas formadas pela decomposição da pedra calrarea, encontram-se

<ísqueletos humanos já fossilisados do mistura com ossos de animaes pertencentes

a espécies já extinetas como o lHal\jonijc Bucldandl, Cíamidotlterium lluinbohltu,

Dasijpuít sukatiis, Ilijilrorlicnis sukidcuft, etc. Os ossos humanos ahi encontrados

apresentavam-se cm parte petrificados, em parte penetrados por partículas férreas, o

que dava a alguns delles um brilho metallico imitando o bronze e um poso extra-

ordinário. Os esqueletos eram de tamanho ordinário ; havia, porém, dois de homem,

que oífereciam dimensões acima do vulgar. Uas^ado nos resultados de indagações feitas

sobre a antiguidade dos grandes mamíferos terrestres, que representam lioje espécies

oxtinctas, Lund assignala para os ossos humanos encontrados na Lagoa Santa uma

cdade de 3,000 annos.

Estudando os caracteres physicos dos crancos notou elle que a estreiteza da fronte,

a proeminência dos ossos zygomaticos, o angulo facial, a forma da maxilla e da orbita,

tudo levava a dar a esses craneos um logar entre os mais característicos da raça

americana. Uelalivamente á depressão da fronte, accrescenta Lund : neste particular

não só os craneos antigos das cavernas da Lagoa Santa assemelham-se muito aos da

raça americana, mas alguns delles ollerecem este caracter em um gráo exagerado até

o desa|)parecimento total da fronte.

São esteí mesmos caracteres craniographicos que se vAm esculpidos em alguns

monumentos antigos do México o em outros pontos da America.
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Um rara -^ter notável ne>se> craiiOD.^ fosseis, e que muita rhamou a alteii';ão de

Luml, é uma conformaí^ão siiiji;ii!ar dos dentes inoisivos, (jue em vez de terminarem

por uma lamina corlanto transversal, como ó próprio dos dentes desta classe, apre en-

l;im u;r,a superliio j)lana li'i[nrante, análoga á do^ dentes molares ; intereisanie plie-

nomeno tand)om encontrado no> antigos habitantes do Kgypto.

O Instituto lli4ori"0 e Geographiro líraziliMro possuo um do^se^ rram^os lunnanos,

que foram eneonlrados por Lnnd na> e.ivernas da Lagoa t*\inía, e como julganjos muito

importanle o conliecimento des^c speçimen fóssil, represent^iute de uma raça jirehi to-

riea, daremos em seguida á descripção dos nosso ^ eraneos de Botocudos, os seus cara-

ctere ^ descriptivos e crane3melri"o>, a^ompaniiadjs de uma heliogravura.

crtAivEo IV. 1 (Vil). A Est. ])
—

- Pertenço á serie dos que foram en "fnti'ailos

na caverna da Habylonia. E' um craneo de individuo do sexo masculino, cuja idade

na 0'casião da morte n^o podi.) exceder a 40 annos. Tem as arcadas supjrciliares

proeminentes a glabella bem visi\el, o inion rugoso e saliente ; as arcadas zygo-

maticas delgadas, a linha curva do oc apitai muito apparente. Não olíere^e anom;ilia

alguma, nem disf^rmidade. Notam-se 32 alvéolos dentário^ IG em cada maxilla, ne-

nhum delles se acha obliterado. Xo maxillar supeiior faltam todos os dentes, excepto

o segundo grande molar esquerdo, o no inferior existem somente dois grandes molares

esquerdos e um grande molar direito Todas as suturas a^ham-se mais ou menos con-

solidadas, e a sua denticulação é em geral complicada. A disposição do ptereon em H
não é mais vi-ivel. O plano do buraco ocápitai prolongado vai passar junto á espinha

nasal anterior. As fossas temporaes são um tmto deprimidas ; a crista teraporal

pouco saliente e quasi hori-ontal. A fronte é biixa, e inclinada para traz. Na

região occipital nota-se um a'^hatamenío sen^ivel, correspondente ao lambda e prolon-

gando-se acima deste ponto na extensão do A 1/2 ccntimetro^ Para baixo do lambda o

occipital descreve uma curva mais ou meno? regular, que vai atá o bordo posterior do

buraco occipital. Os ossos malares são pequenos, elevados e projectam-se um pouco

para fora do seu angulo externo ; a chanfradura submalar 6 profunda ; a raiz do nariz

convexa c muito deprimida ; as fossas caninas muito escavadas ; a espiídia nisal sa-

liente. As cavidades orbitarias são irregularmente quadrangulares ; tendo o bordo

inferior quisi horizontal e liso, e o bordo superior ligeiramente curvo e mais espesso

junto á articulação do Ov-o malar. A conformação total do craneo é pyramidal, ea

arcada do maxillar inferior parabólica. O seu indico cephalico é 75.00 ; o seu imlice

nasal é 48.97 ; a sua capacidade é de 1420'"
; o seu angulo facial de Cloquot

é de 69".

]SIEDIDAS GRANEOMETRIGAS

^ /Antero posterior 18 cent.

5 JTransverso máximo 13,5 »

(^ 'vertical 1?,5 »

VOL. I-II



5a Aucnivos do musku nactoxal

Y.

<

Do ponto nasal ao ophryon 1,(3 cent.

Do opliryon ao bregma II,'' »

^ I '!do bregma ao lambda 11 »

u ^/do lambda ao inion '• »

Õ *.Do inion ao opisthion 4,1 n

Ciixnmferoncia transversa W, »

Corda dessa curva 11,5 »

Circnmforcncia horisontal 32 »

Tainha do basion á sntiira nasal 10,3 »

Diâmetro frontal superior ll,'5 »

Dito idom mínimo '>,) »

Dito ocfiiiilal do um asterion a outro I(),íl »

Dito bilemporal máximo 13,2 j)

Dito bimastoidiano 1"2,7 »

Dito bizygomalico 1 !,7 »

Comprimcntn simples da face 8,-2 )>

Dito total da face P^i »

Diâmetro transverso da nrliita -1,0 »

Dito vertical da orbita 3,7 »

Profundidade da orbita 3,G »

Diâmetro biorbitario 10,3 »

Largura da abertura nasal 2,4 »

Distancia da sutura naso-frontal á espinha nasal 4,9 »

Intervallo orbitario de um dacryon a outro 2,3 »

Comprimento dos ossos próprios do nariz 2,5 «

Diâmetro bijugal 12,1 »

Dito bimalar 11,1 »

Distancia transversa do um angulo do maxillar inferior a outro .... O,.") »

Dita obliqua de um angulo do maxillar inferior ao ponto mentoniano . . . 'J,') »

Altura do maxillar inferior na symphise :5 »

Dita ao nivel da apophyse coronoidc (í,") »

O mento excede a linlia vertical 6 mill.

crtAiNi:o IV. 3 (Vii). A FsT. I.) — IVrlcncc a um esquíMoto de iimlher remet-

tido para o Museu por ordem '\\) presidente do Minas. E' um rraneo pequeno,

bem conservado c sem anomalia neiu di^formidade alguma. A fronte é bai.va e depri-

mida, as bossas fronlaes poiiro api)arentos ; as arcadas superciliares niveladas com a

glabella ; o inion saliente e along.ido lateralmente; o occiput achatado e verti-^al ; as

arcadas zygamalicas um tanto ddgadas; os malares mais inf-linado-; i)ara fora do (pie

para diante ; a depressão notável d.is fossas caninas torna-os mui salientes. A'eem-se

no maxillar superior 12 alvéolos persistentes e 3 obliterados, sendo que estes corres-

pondem ao 2" c )i' molar esquerdo e ao 'V' molar direito. O maxillar inferior

apresenta 1 1 alvéolos persistentes correspondentes aos incisivos, caninos, primeiros

molares, c ){" molar esquerdo; os outros alvéolos são sub^liluidos por um bordj

cortante na maxilla. O facto da existência de um só dente do sizo c o estado

de integridade das suturas levam-nos a suppòr (jue o individuo a (piem pertencia

este craneo linha na occasião d.i morle uma idade não superior a 25 annos,

supposiçâo que (í corroborada pela situação do buraco dentário anterior mais

approximado do bordo alveolar do (jue do bardo inferior da maxilla. As suturas

inlcrcoronaria, interparietal, assim como a da apoi)hyse basilar com o sphenoide
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e a iiitermiwillar csfio roíHolidadus. As suUiras da iiialiir roni(y;am a ronsolid.r-se,

as outras por.^ist-^m todas o a sii;i denliculação ó sobretudo muito romplic.ula na

parte posterior da sagittal e da iaiiii)doid\ A disposição do plercon oní 11 ainda

que um pouco irregular é heni visível. O [)liino do hiuMco ooripiliil proloiigad.j

vai passar '2 a -) millimotros a"iiua d i base da espinha nasal anterior. As lbs?as

lemporaes são um tanto e>('ava(las e a rrisla t.Muporal dista do seu ponlo de

interserção rum a sutura coroiKil ao br^gma 7 eentiuietros.

A ronformaeão da ababula vi:4i i);da noniia (icriplldíis é ogiva!, começando

a ogiva ao uivei das bjs as parietae^. A raiz do nariz é curva e deprimida. A

abertura das fossas nasaes tem a di^^pasiçãL) de um coração de carta de jogar,

um pouco alongado. As cavidiídes orbitarias s<ão quadi-angulares, sendo o bordo

inferior dessas cavidades um pou^^o obliciuo. O subo digastrico é profundo, as apo-

physes mastoides volumosas, o buraco occipital pequeno e com a forma ovalar.

A porção subiniaca do occipital é larga, rugosa, e appro\ima-se muito do plano

horizontal de base do craneo. D'enlre os craneos da nossa collo':'ção e-;to é o (jue

apresenta maior proguathiauo da face. índice cephalico 77.01; Índice naíal 48.9'};

capacidade l^GO*""; angulo facial de Clo:iuet Oí".

MEDIDAS GRANEOMÉTRICAS

ÍAntero-posterior 17,4 cent.

Transverso máximo 1,3,4 »

Vertical 13 »

n; /Do ponto nasal ao ophryon 3 »

< .iDoophrj^on ao bregma 10,3 »

^ ^ \Do bregma ao lambda 12 »

o '^
/Do lambda ao inion 5,2 »

Õ ^Do inion ao opisthion G,l »

Circumferencia transversa 31 »

Corda dessa curva 11,3 »

Diâmetro máximo da fronte 11 »

Dito minimo da fronte 8,7 »

Dito biorbitario 9,0 »

Dito bimalar 10,8 »

Dito bijugal 11 »

Comprimento total da face 10,6 »

Dito minimo da face 7 »

Linha do basion á sutura nasal 9,8 »

Circumferencia horisontal 50 »

Diâmetro occipital de um asterion a outro 11 »

Dito bitemporal máximo . . . .

'

12,8 »

Dito bimastoidiano 13,3 «

Dito bizj-gomatico 12,5 »

Dito transverso da orbita 4,3 »

Dito vertical da orbita 3,5 »

Profundidade da orbita 4,8 »

Largura da abertura nasal 2,3 »

Distancia da sutura nasal á base da espinha nasal 4,7 »
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Inlcrvallo oibitario 2,1 cent.

Distancia do um aní^ulo a outro do maxillar inferior ;),3 »

Dita do angulo da luaxilla inferior ao ponto mentoniano 8,6 »

Altura do maxillar inferior na symphise 2,3 »

Dita ao uivei da apophyse coronoido 5,5 »

O monto excede a linha vertical 1 »

oit.v.-sijo >r. .t (\'ii). A Ksr. II). — Eslc crailoo fui trazidu du Mu 'ury e per-

tence a um individua da lrii)u dos P{)t.''S. Tcni unia ror cnegre;'lda, talvez devida ao

contacta da terra, pois esle era um dos que estavam mais profundamente collooados

na cova, donde íoram com oAô tirados diversos esijuDletos. Km a sua superíi''ie, (lue

está um i)ouco corroida, vèem-s3 placas ou crostas cshrantiuiçadas, restos da matéria

organi"a, (pie soilVeu o processo do saponilicação.

É evidentemente um craneo de homem, cuja idade não podia c\f^eder a 40 annos.

Xotam-S3 nos maxillares l\'2 alvéolos dentários; superiormente existem 4 dentes

molares, 3 incisivos c 1 canino ; inferiormente 2 grandes molares, um de cada lado,

c 2 caninos. Todas as suturas acham-se mais ou menos consolidadas, excepto a

porção superior da s.igittal, cuja consolidação a.penas começava. Não oíferece anomalia

alguma. A f(3rma do craneo olhado pela narina veríicalis, é a de um ovóide; d3

frente c por traz pyramidal. i) verlire é saliente; as paredes lateraes dispostas

\erti:almente ; a fronte baixa e muito des^ahida para traz; as bossas frontaes

pou"o pronunciadas; a gl.d)ella proeminente; as arcadas superciliares espessas e

arredondadas nos seus i)ordos. A crista temporal áspera e saliente sobe muiío para

cima, appro\iniando-se do bregma. O inion é saliente e rugoso. A porção sub-

inia^a do occipital apresenta numerosas rugosidades e a})pro\ima-se muito do plano

do buraco occipital ; a porção su])ra-inia"a é achatada, de sorte que o inion (ica

exactamente no ponto de inlersj-ção do dois planos, que convergem em angulo

agudo. O plano do buraco occipital prolongado vai passar pela base da espinha

nasal anterior. O buraco occipital tem a IVirma ovalar com uma chanfradura no

seu bordo posterior. A espinha nauil anterior é saliente. Os malares são largos,

altos, mai> projectados |)ara lora do (pie para diante; as ai)ophyses zygomali^as

muito salientes c arqueadas. As orbitas são quulrcUigulares e as fossas caninas

profundamente escavadas. Os alvéolos diMitarios correspondentes aos incisivos infe-

riores acham-se destruídos at"; a i)ase, destruição produzida provavelmente pelo

uso do botoque. A mavilla inferior tem a forma paraboliw. Indico cephilico

7;i.U'J; indi-e nasal ~)2A){); capa^idado l^-jr)*^"; angulo facial de Cloquet (U^

MEDIDAS GRANEOMETRIGAS

_. /'Antoro-posterior 17,1 cent.

< .Transverso 12,5 »

ai.Vertical 12,6 »



AIICIIIVOS DO MUSEU NACIOiNAL 59

H /Do ponto nasal ao ophryon 1,5 cont.

" _.lDo oi)hryoii ao Itro^nna. 10,5 »

S g <Do brcgnia ao lambda l-2,H »

V '^iDo lambda ao inion -1,5 »
ca

'

!5 ^Dj inion ao opistliion G »

Linha do basion á sut:ira nasal 10 »

Circumfei-encia horisonlal 51 »

Dita transversa Di) »

Diâmetro frontal máximo 1),!) »

Dito idem minimo .• 9,2 »

Dito occipital 10,5 »

Dito bitemporal máximo 11 »

Dito bimastoidiano 11,8 »

Dito bizygomatico 1-2,5 »

Comprimento simples da face ri,4 »

Dito total da face 9,7 »

Diâmetro transverso da orbita 4,1 »

Dito vertical da orbita -'3,1 »

Distancia da sutura nasal á base da espinha nasal 5 »

Largura da abertura nasal 2,6 »

Profundidade da orbita 4,9 »

Diâmetro biorbitario 10,2 »

Intervallo orbitario 2 n

Diâmetro bijugal 11,2 »

Dito bimalar .'

11,1 »

Distancia de um angulo a outro do maxillar inferior 9,4 »

Dita do angulo do maxillar ao ponto nientoniano 8,7 »

Altura do maxillar inferior ao nivel da apophyse coronoide G,l »

O mento excede a linha vertical 5 mill.

cRATVEo >r. 4 (Vio. A Est. Ii). — Destaci-se est'3 eràiioo úq lodjs os oiilros

pelas suas maiores (liiiionsões, peKi saliência mais proniinciada de suas linhas c pelo

aspecto mais brutil do ^eii pei'íil. Pertence a um e-íiueloto, qiie íoi enviado ao

Museu por ordem d) presidentí de Minas. Acha-se bo;n conservadj e não

apresenti deformação algum.i c^ngeniia ou pj-stliumi. ii evidenlemenle um craneo

de homem, cuja idade não podia exceder a 30 annos. Tem 16 alvejlos dentários

no maxillar superioí" e li no nuwilLir inferior, faltando neste os duus últimos

molares. Os parietaes estão Íntegros, sem sutura supplemenlar; as suturas interma-

xiiiar, media-frontal e interparietal estão inteiramente consolidadas, constituindo

cada um desses ossos uma só peça. A disposição denticulada das suturas ó em

geral, muito simples
;

quasi linear nas imiuediaçães do bregma, ella lorna-se mais

complicadi ni porção posterior da sutura sagittal e da hunbdjide. O inion é

excessivamente saliente e riigoso, podendo ser representadj pelo algarismo 5 na

escalla de Broca ; a disposição do pterean é irregularmente em 11. O plano do buraco

occipital prolongado vai passar pela base dos alvéolos superiores. As fossas temporaes

são planas e dispostas verticalmente. A crista temporal a principio prolonga-se um

pouco para cima, depois toma a direcção horizontal, ficando na disíancia de 7

centímetros do bregma. A glabella e as arcadas superciliares são salientes, espessas
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e arredomliula-. A frunto ó haixa c muito itifliiiad.i para traz, oíTere^endo uma

((opressão no ponto supraorbitario, romo ronsoquencia da saliência das arcadas

superciliares. A conformação da abobada craneana é em tecto.

A parte sub-inia^a do occipital é áspera, rugosa, inclinada de traz i)ara

diante, de cima para baixo, de modo a formar com a região snpra-iniaca uni

angulo de 100 grãos. O occiput é achatado e vertical ; o verlice um pou"o saliente;

a> apophy;-es mastoid>}s excessivamente volumosas e convexas em a sua su-

perfície. E' bem sensível uma saliência supra-masloidiana, que faz seguimento á

raiz longitudinal da arcada zygomatica, inclinando-se para cima até encontrar a

linha curva do temporal. ()*s malares silo grandes, espesso>, rugosos o projei-tados

para fora. A raiz do nariz é notavelmente deprimida e os ossos próprios do nariz

acham-se mais ou menos consolidados. As fossas caninas são largas, escavadas

;

o buraco infra-orbitario de um diâmetro muito maior do (jue nos craneos europeus.

A abertura das fossas nasaes apresenta a forma de um coração de carta de jogar.

A espinha nasal está quebrada. As cavidades orbitarias são profundas, quadrangulares

e ti^ni o bordo superior, (lue é espesso o rugoso, um pouco inclinado para fora c para

baixo. () maxillar inferior lèni a forma hyperbolica. Nota-se um ligeiro prognathismo

da face. índice cephalico 73.06; Índice nasal 45.45; capacidade 1515"'^; angulo

facial de Cloquet 02°.

MEDIDAS GRANEOMETRIGAS

. /Antero-pislcriov 18,0 cent.

í <Tiansvorso maxim ) 13,S »

Õ (vertical U,G »

f /Do ponto nasal ao opliryon 2 »

< ÍD'ahi ao l)rcgnia 12, t »

^ ^ \Do brcgma ao lambda 11 »

o -
fDo lambda ao inion f),.3 »

U Do inion ao opisthion 5,1 »

Circumfi-rpiicia transversa 31,5 »

Corda d'fssa curva 11,0 »

Linlia do basion á satura nasal 11,5 »

("ircumfercncia horisontal 5J »

Diâmetro frontal superior 11,2 »

Dito frontal niinimo 8,.S »

Dito occipital 11,:} »

Dito bitemporal máximo 13,2 »

Dito bimastoidiano 13 »

Dito bizygomatico 11,1 »

Comprimento simjjles da face 8 »

Dito total da face 13 »

Diâmetro transverso íla orbita 1.5 »

Dito vertical da orbita 3,5 »

Distancia da sutura naso-frontal á espinha nasal 5,5 »

Largura da abertura nasal 2,5 »

Profundidade da orbita 5,3 >,
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Diâmetro biorbitnrio 10,0 cent.

Intcrvallo orbilavio 2,2 »

Dianiotri) hijngal 1:2,.") »

Dito liinialar 11,8 »

Distancia do iiin au'>iilo a outro ilo iiiaxiliar iiifcrioi- 11,.") »

Distancia do an.;ulo do maxillar iiilerior ao i)onlo iiicntniiiaiin 10, •> »

Altura >io inaxillar inferior na syniphisc :},! »

Altura ao iiivul da apopliy.so coronoido 7,0 w

Ani^';il.i d(i inaxillar inferior in»

O mento excede a linha vertical 4 mill.

cRANKo ^-. 5 (ViD. A lisT. Ili). — i)islingue-se este craiieu de todos os outros

por diversos caracteres [)ou';'o ac:^enlaados, pela maior regularidade c delicadeza de

suas linhas e pela forma qiiasi circular do buraco occipital. Foi trazido do Rio-Novo

(provin'^ia de Minas) pelo naturalista Schroiner. E sem duvida alguma um craneo de

mullier, cuja idadj devia medear entre 14 e IG annos. As arcadas suiierciliares são

pou?o visíveis ; a glaballa quasi imperceptiv^el ; o inion achatado e pouco sensível ; as

arcadas zygomaticas mui delgadas ; a linha curva do occipital pou:^o saliente, A sutura

nasal está situada quasi ao uivei da arcada superciliar e as apophyses ascendentes do

maxillar superior muito inclinadas p^ira traz, o que constitue uma anomalia. Existem

apenas 28 alvéolos dentários, 14 em cada maxilla. Dos dentes só restam os 4 grandes

molares superiores e o segundo grande molar esquerdo inferior. Persiste a sutura da

apophyse basilar com o sphenoide. O angulo superior do occipital é substituído pelo

osso epactal. A denticulação das suturas é quasi toda complicada, excepto no ponto

correspondente ao bregnu onde ella é simples. A disposição do ptereon em H ó bem

visivel. O plano do buraco occipital prolongado vai passar pala base da orbita. A
fronte é um tanto convexa, mas as bossas frontaes pouco proeminentes. O buraco occi-

pital é redondo ; a conformação da abobada crtuieana é e:n te^to. As fossas

temporaes são pequenas e pouco apparentes. O achatamento da região occipital é quasi

insensível, descrevendo a parte posterior do cran30 uma curva muito regular. Os ma-

lares são pequenos, delgados e não oíferecem grande projecção para fora nem para

diante. As fossas caninas são medíocres, a espinha nasal muita saliente. As cavidades

orbitarias approximam-se mais da forma circular do que da forma quadrangular. O
seu Índice cephalíco e 79.86 ; o seu índi-e nasal é 38,88 ; a sua capacidade de

lOKF ; o seu angulo facial ád Cloquet 63", 5.

MEDIDAS GRANEOMETRIGAS

. /Antcro-poslerior 11,9 cent.

< |Transvcrso máximo 11,9 »

fi (vertical 11,9 »

H /Do ponto nasal ao ophryon 9 mill.

< .vDo ophryon ao bregma 10 cent.

% g \Do bregma ao lambda 9 »

o "fDo lambda ao inion (j,õ »

Q \Do inion ao opisthion 5,õ »
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Circumfevoncia transversa 30,5 cent

Corda dessa curva 10 »

Linha tirada do basion á sutura nasal 8,9 »

Circumferoncia liorisontal -13 »

Diâmetro frontal superior 10 »

Dito idem uiiuimo 8,'' »

Dito occipital •')•' "

Dito bitomporal máximo 11 »

Dito bimastoidiano 1","- "

Dito bizygomatico 10,7 »

Comprimento simples da faço 8 »

Dito total da face 11,0 »

Diâmetro transverso da orbita 3,0 »

Dito vertical da orbita 3,0 »

Distancia da espinha nasal á sutura naso-frontal .j,l »

Largura da abertura nasal . . 2,1 »

Profundidade da orbita 4,3 »

Diâmetro biorbitario '-',1 »

Dito bijugal 0,0 »

Dito bimalar 0,;5 »

Distancia de um angulo do maxillar inferior a outro 8 »

Dita obliqua de um angulo do maxillar ao ponto mentoniano .... 7 »

Altura do maxillar inferior na sympliisc :i,õ »

Dita ao nivel da apophyse coronoide 4,0 »

O mento excede á linha vertical 2 niill

civa>,-íí;o >í. g (Yii). A Est. íU). — Foi eslo on iioo Iraziílo dj )]ii ury (Pro-

>incia de Miii.i>) rom outro;^ qiio fazem parte d.i no.sa collec(;ão. Pcrtcir-e a uni

individuo do s3.\o masculino, cuja id;uls na o^casião i\à morte não podia exceder

a *iO anu j.>. Pela nukva de suas forma?, saliência do suas linhas o aspecto brutal

do seu peiTd approxima-se elle do craneo n. i mai,^ do (jue todos os outros.

Não apresenta anomalia alguma rongenitA ou posthuma. A glabjlla ó bem viíivel; as

arcadas superciliaros saliente?; o inion rugoso o lai'go; a iVonle baixa e deprimida;

o occiput ach.itado; as paredes laleraes dispostas verticalmente.

Existem luu duas maxillas :]'l dentes muito bem conservados, sendo os da

niaxilla superior um poucj prognathas. Das futuras, umas já estão consolidadas

outros comeram a consolidar-se ; a fronto-pLirietal está unida no lado esfiuerdo,

mas persiste no hido direito ; a tempiral não está ainda consolidcula o a siigilfal

que começava a iinir-se cm pontos dilierentes, oHerecc uma deiilicula;;ão muilo

complicad 1 O ptercon em 11 é bem visivel. O plano dj bura"o occipital prolon-

gado vai pa>-ar jicla base da espinha misal anlcriur. A linha curva do occipital

é as|),M'a, riigosa o mui apparenle ; as arcadas zygomati^-a'^ dclgailas ; os malares

largo>. altos e um pouco jjrojectatlos para fora e para diante. .V raiz do nariz c convexa

;

as fov^as canina^ pou"o eseavadas ; as orbitas (juadrangulaixv; a mandibula larga,

pesada e massira ; as apophyses mastoides volumosa^. O buraco o^cipilal tem a forma

ovalar c o maxillar superior a forma parabólica. Indico cephalifo "(i.H ; indico nasal

5^.08; Cdpicidade [2\h\"-, angulo facial de (:ior|uel (w".
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MEDIDAS GR ANEOMETRIGAS
. /Antero-posterior 17 cent.

í '.Transverso máximo 13 »

« (vertical l:j »

H /Do ponto nasal ao ophrj'on o »

< . Ido opliryon ao bregm<i 10,5 »

3 'Â ;Do bregma ao lambda 12a o 1^^" "icgiiui no iiiinuuu i:i »

o f Do lambda ao iiiion : G »

Õ 'Do inion ao opisthion 5 »

Circumferencia horisontal 48 „

Dita transversa 31 „

Corda dessa curva 10 2 »

Linha do basion á sutura nasal 10 »

Diameti'o frontal máximo 10,7 »

Dito frontal minimo 9 „

Dito occipital de um asterion a outro 10 »

Dito bitemporal máximo 12 »

Dito bimastoidiano 12,2 »

Dito bizygomatico 13,5 »

Comprimento total da face 12,2 »

Dito simples da face 7,8 »

Diâmetro transverso da orbita 4,2 »

Dito vertical da orbUa 3,2 »

Distancia da sutura naso-frontal á espinha nasal 4,8 »

Largura da abertura nasal 2,5 »

Profundidade da orbita 4,8 »

Diâmetro biorbitario 10,2 »

Dito bimalar 11,1 »

Intervallo orbitario de um dacryon a outro 2 »

Comprimento dos ossos próprios do nariz 1,6 »

Diâmetro bijugal 11,6 »

Distancia de um angulo do maxillar inferior a outro 9,4 »

Dita do angulo do maxillar inferior ao ponto mentoniano 8,3 »

Altura do maxillar inferior na symphise 2,6 »

Dita ao nivel da apophyse coronoide 6 »

O mento excede a linha vertical 3 mill.

Angulo do maxillar inferior 120<»

CRAIVISO FÓSSIL r>A I^AGOA SAIVTA IV, -7 (VlD. A EST. IV). li lUH CmilOO

reLitivamente pequiMio, eiieonlrado com outros cm uma das cavernas da Lagoa Santa,

onde existiam também ossos fosseis de espécies animaes já extinctas. Exteriormente elle

oíFerece um aspecto melallico bronzeado e nas suas superfícies de fractura é bem visivel

a transformaçcão calcarea. O seu peso é notável comparado com o peso de outros

craneos que descrevemos. As arcadas zygomativas estão fra^'turadas na parte média,

as apophyses styloide^ destruídas. Na região temporal direita vô-sc uma solução de

continuidade, de fórmi quisi elliptica, interessando a porção escamosa do temporal,

com 48 millimetros de extensão no seu maior diâmetro, e 2 centimetros na sua

maior largura. O bordo superior dessa solução de continuidade é constiluido pela lamina

do parietal talhada em bisel, que conserva-sc intacta. O aspe?to dos bordos da incisão,

VoL. 1-12
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que são semelhantes quanta á ròr e lisura a outras parles do craneo não fracturadas,

faz acreditar que tal solução de continuidade não é postliuiua como parecem ser as fra-

cturas das arcadas zygomaticas, que apresentam um aspecto todo dilíerente. A forma

dessa fractura, sua extensão, a disposição dos seus bordos, levam-nos ainda a suppòr que

foi ella produzida durante a vida por um instrumento cortante, devendo dessa lesão

ler resultado a morte do iiulividuo, altentas as relações existentes entre a região

fracturada e a massa cerebral. Falta neste craneo o nuixiilar inferior e alguns fragmen-

tos de numdibul.i (]ue foram enviados com elle, não obstante oííerecerem a mesma cor

bronzeada, podemos assegurar que não pertencem a este craneo. A fronte é baixa o

inclinada para traz como em quasi todos os craneos da raça americana ; a glabella

saliente, as ar 'adas superciliares mui proeminentes, o oc Mput achatado e (piasi verti-

cal ; a protubM'an"ia occipital externa larga, plana e mui saliente. O plano dj buraco

ocMpital prolongado vai passar [)or uma linha horisontal tirada de uma orbita a outra.

Os ossos malares são salientes c mais projectados para diante do ({ue para fora ; as

orbitas quadrangulares ; as paredes lateraes do craneo verticaes ; as apophyses mas-

toides pouco volumosas ; as bossas parietaes mui salientes. Estão consolidadas quasi

todas as suturas e a sua denliculação é pela maior parle simples, excepto na porção

posterior da sagittal, onde cila é compli-ada. Notam-se ainda vestigios de dous osáos

wormios, situados symetricamente de um o outro lado do craneo, nos pontos corres-

pondentes á sutura do parietal com o occipital. No maxillar superior e\i;tem li

alvéolos dentários mais ou menos estragados e fracturados e dos dentes apenas resta o

segundo molar esquerdo. É de presumir que o individuo a quem pertencia este craneo

não tivesse uma idade superior a 30 annos na occasião da morte. Nem se pode con-

siderar inadmissível esta hypolhese ante o facto da (onsolidação das suturas, pois c

sabido que as suturas se consolidam mais precocemente nas raças barbaras do (juenas

civilisadas. A abertura anterior dos fossas nasaes tem a forma de um coração de caria

de jogar muito irregular. As fossas caninas são pouco escavadas e o buraco occipital

apresenta a forma ovalar. O dr. I.iuid que encontrou este craneo em uma das

cavernas da Lagoa Santa, altribue-lhe uma idade superior a 3000 annos. O seu

Índice cephalico é G9.72 ; a sua capacidade é de 1388'*'; o seu angulo facial de

Cloquet é de G7°.

MEDIDAS GRANE OMETllIGAS

ÍAnlcro-postorior 18,5 ccnt.

Transverso máximo 12,9 »

.Vertical 14,5 »

H /Do ponto nasal ao opliryon 1,5 »

<
. U)o ophryon ao bregma 11,5 »

t ^ Do bregma ao lambda 14 »

õ " IDo lambda ao iiiion f) »

õ Do inion ao opisthion 7 »
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Linha curva do nni buraco auditivo a outro Hl ccnt.

Corda dessa curva 11^-2 „

Linha do basion á sutura ruvsal 93 „

Diâmetro frontal máximo 10 7 »

Dito idem minimo <j y „

Dito occipital 115 „

Circumferencia horisontal 51 5 „

Comprimento minimo da face
í; 1 „

Diâmetro bimahar H 3 „

Dito bizygomatico '
ly „

Dito biorbitario 1q 5 „

Dito bijugal 11^:3 „

Intervallo orbitario ') -^ »

Diâmetro transverso da orbita 4j ,,

Dito vertical ;]^:j „

Profundidade da orbita 5 »

Diâmetro bitemporal máximo 1^ 3 „

Dito bimastoidiano li^O »

Distancia da sutura nasal á espinha nasal 4,õ »

Largura das fossas nasaes 2A »

cRATVEo >í. 8 (ViD. A Est. IV). — Foi esto craueo encontrado com outros

em uma caverna situada algumas léguas a oeste de Macahé (provincia do lUo de

Janeiro). É um craneo mui peijueno, sem anomalia alguma e ao qual falta o maxillar

inferior. Tem exteriormente uma cor mui branca como a do osso lavado, o que

reunido á sua pequenez fal-o distinguir logo á primeira vista no meio da nossa

coUecção. A fronte é baixa, mas relativamente aos outros craneos pouco inclinada

para traz; as bossas frontaes são bem apparentes. Persistem quasi todas as

suturas inclusive a intermaxillar e a do sphenoide com a apophysc basilar, e

a sua denliculaçcão é, em geral, pouco complicada. Olhado pela norma verticaUs,

elle tem a forma triangular. iNo occiput notd-se o achatamento característico da

raça americana. As paredes lateraes são quasi verticaes ; as fossas temporaes pouco

apparentes ; as apophyses mastoides pequeninas ; o vértice pouco saliente ; as orbitas

quadrangulares. Os ossos malares que são pequenos projdam-se nuiis para fora do

que para diante e as arcadas zygomaticas são extremamente delgadas. O buraco

occipital approxima-se muito da forma circular e o seu plano pi'ulongado vai passar

junto á espinha nasal anterior. Conlam-se 14 alvéolos dentários na arcada su-

perior, onde estão implantados o 2" pequeno molar esquerdo e o 2" grand3

ao 1° e 2" pequeno malar direito e esquerdo, sendo para notar (jue estes úl-

timos começavam a irromper do fundo dos alvéolos correspondiMites. Facto idên-

tico se dá em relação molar direito o (|ue torn i evidente (jue o individuo a quem

pertencia este craneo tinhi entrado no periodo da segunda dentição ; a sua idade

portanto devia ser di3 7 annos pouco mais ou menos. A arcada do maxillar

superior ó parabjli^^a. O seu Índice cephalico é 73.71. O seu Índice nasal

é 55.55; a sua capacidade é de 1088''''; o seu angulo facial de Cloquet é

de 73".5.
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MEDIDAS GRANEOMETRIGAS

. /Antero-posterior lõ,G cent,

á ^Transverso máximo 11,5 »

® (vertical 11,5 »

iDo ponto nasal ao ophryon 1,2 »

< .IDo ophryon ao bregma 10 »

i g í Do bregma ao lambda 12 »

o ^Ido lambda ao inion *1,5 »

Õ \Do inion ao opisthion O »

Linha do basion á sutura nasal vZ-í "

Circumferencia horisontal 4G »

Circumferencia transversa 29,5 »

Corda dessa curva 9 »

Diâmetro frontal máximo 10,2 »

Dito dito minimo 8,3 »

Comprimento minimo da face 4,9 »

Diâmetro bizygomatico 9,9 »

Dito bimalar 8,9 »

Dito bijngal 8,6 »

Intervallo orbitario 1,8 »

Diâmetro vertical da orbita 3 »

Dito transverso da orbita 3,4 »

Profundidade da orbita 4,1 »

Diâmetro bitemporal máximo 12,2 »

Dito bimastoidiano 9,7 »

Dito occipital 9,7 »

Distancia da sutura nasal á espinha nasal 3,6 »

Largura da abertura nasal 2 »

ctvAivEo IV. o.— Alem (los oito crailoos (juc doscrevcmo? e que se acham

to<los representados nas heliogravuras que acompanham este tiMbalho, julgámos

conveniente para completar essa coUeoção, descrever um outro que temos á mão e

que foi encontrado na ilha do Governador, dentro da bahia do lUo de Janeiro, quando

se estava alli fazendo uma e\cavação. Attendendo ao estada das suluras devia elle

pertencer a um individuo avançado em annos.

Está reduzido (juasi totalmente a substania calcarea, e extremamente friável

;

as orbitas, toda a face e grande parle da base foram destruid.is. A sua cavidade

acha-sc cheia do argila dura e compacta, sendo necessário empreg ir um instrumento

ponleagudo i)ara desobstruil-a. As arcadas superciliares são nimiamente siilientes

e espessas; a i-aiz dj nariz profundamente deprimidi; a fronte mui baixa e incli-

nada para traz; as paredes lateracs vcrlicaes; o occiput achatado; o inion saliente

e rugoso; as suluras que se podem ver estão soiidilicadas. Olhado pela norma

vcrticaíif!, este craneo tem a forma de um ovóide com a mais grossa extremidade

voltada para traz. O seu indico cephalico é 7(j.ll, i)ortanlo subdolicocephalo. A sua

capacidade é de 1355*^*^.

Eis algumas medidas craneomelricas, que nos foi possível tomar:
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MEDIDAS GRANEOMETRIGAS

-" § , Antero-posterior 18 cent.

H ^Transverso l:t,7 »

I Wertical l:j,9 »

Q 'Occipital de um asterion a outro 11, :j >»

p. [Do ponto nasal aoophryon 1,0 »

,• h\do ophryon ao bregina * 11 »

3 g iDo bregnia ao lambda 12 »

g (Do lambda ao inion 7 »

Circumferencia transv 33 »

Corda dessa curva 12,3 »

Diameti-o frontal máximo 11,7 »

Dito dito minimo 10, l »

Intervallo orbitario 2,5 »

Diâmetro bitemporal 11 »

Circumferencia horisontal 51,9 »

Diâmetro bimastoidiano 13>2 »

Não podamos resistir ao desejo de juntar á nossa collocção uni fragmento de

craueo que possuo o Museu, e que ó do certo um dos objectos mais curiosos e

interessantes que aili existe.

O valor desse spocinícn pare?eu tão grande aos olhos do professor Van Uenedeii

quando elle visitou o jhiseu do Rio de Janeiro, que aquclle dislin^lo zoologista

mandou tirar uma photogcaphia desse fragmento de craneo e levou-a comsigo para a

Europa como uma preciosidade anllii'opologica.

Foi elle ti"azido da província do Ceará por uma commissão scientifica mandada

para alli pelo Governo Imperial, aílm de fazer coUecções de plantas e de aniiuaes.

CRANEO DO CEAUA

Representa este fragmento uma grande parte da abobada craneana, c é conslituido

pelo osso fi-ontal e pelos dois parietaes fracturados, como se \m\Q vèr bem na gravura

que vai aqui intercalada no texto. Está quasi todo reduzido a pura substancia calcarea,

e muito friável; o seu diploe ó muito poroso e a lamina interna íina e cortada de sulcos

profundos, correspondentes aos seios venosos, começa a dcstacar-se com o diploe em

pontos dilYerentes. As suturas fronto-parietal e sagittal estão solidificadas. Ha pcríeita

symetria em todos os pontos desse fragmento de craneo e nenhum signal existe de

compressão ou deformação artificial. As arcadas superciliares são mui salientes e

espessas e logo acima delias noia-se um sulco profundo, descahindo rapidamente a
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fronte para traz como no celebre craneo do Eguisheim, com o qual olle muito so

parece*. A um craneo assim constituido deve ler correspondido um gráo de inferioridade

intelleetual, muito próximo ao dos macacos anthropomorphos. A distancia da linha su-

perciliar ao bregma nesse fragmento é de 11,5 centimelros -.

A. Ibacia o os ossos longos

Passemos aos caracteres descriptivos e osteomelricos da bacia c dos ossos longos.

As duas ba^^ias que vamos descrever, pertencem a dois esqueletos de Holocudos de

se\o dilferente, cujos craneos foram descriptos sob os ns. 2 e 4.

IBACIA I>E MULMKR, C0Pll^E;S^'01Vr»ElNTE: AO CRATVEO IV. 3. (Vlí). A

Est. A) .— E uma bacia relativamente pequena, :om descahimento para fora dos iliacos,

como é próprio da bacia de mulher. A curvatura do Siliacoé pouco pronunciada e as fossas

iliacas nimiamente transparentes, acham-se quasi reduzidas a uma lamin;i papyracea.

O buraco obturador tem a forma triangular. O sacrum apresenta a sua face interna quasi

plana, sem aquella excavação que se nota quasi sempre no sacrum da mulher. Os buracos

sacros acham-se dispostos em duas series verticaes; o co"cys esládestruido. O orillcio

superior da e\cavaç<ão da bacia é quasi circular e a arcada pubiana tem a forma ogival.

MEDIDAS PELVIMETRIGAS

Distancia do uma espinha iliaca antero-superior a outra 25 cerit.

Dita do meio de uma crista iliaca a outra 28 »

ÍDiâmetro sacro-pubiano 11 »

Dito transverso V-\,~) »

Dito obliquo 11, õ »

!Diâmetro antero-posterior 12,õ »

Dito obliquo 12 »

Dito bisischiatico 11 »

Altura na espinha iliaca antero-superior 12 »

Dita na symphise d,'> »

Dita na arcada pubiana 5,."' »

BAOIA T>E HOMEM COIVtlESI^ONOEISTE AO ORAIVEO IV. í (VlD. A EST.

A] .
— Os iliacos são levantados c quasi vci-licaes ; as fossas iliacas espessas e escavadas

;

o buraco obturador tem a fónna ovalar ; o orilicio do estreito superior ó cuneiforme. A
superfície int(!rna do sacrum apresenta uma curvatura sensivel e a abertura da arcada

pubiana tem a forma pyramidal.

» Vid. Iluxley. De la Place de Vllomme dans la Nature, pg. 309.

* Si fi)rmos a rec impõr este craneo, jnntando-lhe o occipital o os temporais que faltam, e passarmos
<lcpois a comparal-o com o craneo fóssil de Lund, cujo desenho vem figurado no 'V. IV da lierista do Inutituto
Histórico, acharemos entre os dois muitíssimos pontos de semoUianca. Somente no craneo de Lund as arcadas
superciliares parecem mais salientes e a còr externa é bronzeada como no craneo n. 7 da nossa collec<;ão.
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MEDIDAS PELVI MÉTRICAS

Distancia de uma espinlia iliaca antcro-supcrior a outiva 21 ccnt.

Dita do meio do uma crista iliaca a outra 2Õ »

/Diâmetro .sacro-pulúauo 10,2 »

Estr. sup...<Dito transverso lij^o „

VDito obliquo 11,2 »

Diâmetro transverso da escavação 12 »

Dito bisiscliiatico <.),.j »

Altura na espinha iliaca antero-superior 11 »

Dita na s\"mphise ;j,5 »

Dita na arcada pubiana 0,5 »

OSSOS X.OIVGOS i>E iMULHEFt. — ExiuniiKUKla OS diUcreiítes ossos, que com-

pòeni o esqueleto do mulher, alóni dos já descriptos, achiimos digua de nota o seguinte : a

perfuração do liumerus na cavidade olecraneana, perfeita e:n ambos os ossos
;
grande

curvatura do cubitusna parte correspondente ao terço superior desse osso; fémur em pilas-

tra, disposição esta que se torna aqui mui notuvel pela depressão das faces lateraes do osso.

MEDIDAS DOS OSSOS LONGOS

Comprimento absoluto do fémur 39 cent.

Dito do tibia com o malleolo int 32 »

Dito do radius com a apophyse styloide 21 »

Dito do cubitus 23 »

Dito do humerus 28 »

Dito da clavícula 14,2 »

Dito do calcaneo atraz do bordo articular do tibia 8 »

Angulo do coUo do fémur com a diaphyse 130^ »

Diâmetro antero-posterior do tibia tomado próximo ao buraco nutritivo. . 3 »

Dito transverso no mesmo ponto 2,1 »

OSSOS LOJíoos i>E iioME^r. — Examinando os ossos longos do esqueleto de

homem, correspondente ao craneo n. 4, notimos também o fémur em pilastra, isto é, a

linha áspera que serve de ponto de inserção aos músculos em vez de offerecer dois bor-

dos, apresenta uma columna rugosa e saliente. O humerus não está perfurado na cavi-

dade olecraneana ; esta cavidade, porém, apresenta-se muito escavada, e a lamina ossca,

que forma o seu fundo não tem mais de 2 millimetros de espessura. A largura da extremi-

dade inferior do humerus, tomada da epitrochlea ao epicondylo tem 5,G centimelros.

MEDIDAS DOS OSSOS LONGOS

Comprimento absoluto do fémur 43 cent.

Dito do tibia sem o malleolo int 38 »

Dito do radius com a apophyse styloide 26 »

Dito do cubitus 28 »

Dito do humerus 32 »

Dito da clavícula 16,5 »

Dito do calcaneo atraz do bordo articular do tibia 3,2 »

O angulo do coUo do fémur com a diaphyse é de 135" »
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Ooiiclvisôos

Ató aqui não tomos feito mais do (jiio c>tn(lar os caraetorcs analoininjs e tirar as

medidas craiieomotricas de cada um dos rraneos da nossa collerção tomados isolada-

mente; agora vamos comi)aral-os enlro si o com os de outras raças da America para

desse estudo comparativo concluirmos alguma cousa em reliição ás raças indigena> do

Brazil.

Dividimos os craneo^ da nossa coUecção em 5 series dillerentes segundo a sua

procedência : 1', craneos de IJotocudos; T, craneo de Macahó; 3', craneo da Ilha do

Governador; i\ craneo do Lagoa Santa; .V, craneo do Ceará.

Os craneos da primeira serie, em numero de G, são procedentes da provincia de

Minas e em todos elles en^ontram-se os seguintes caracteres mais ou menos accentuados:

fronte baixa e inclinada para traz
;
paredes lateraes dispostas verticalmente ; occiput

achatado; vértice saliente; orbitas quadrangulares; malares gros:-os, altos e projectados

para fora ; buraco occipital ovalar; mandíbula larga, expessa e massiça ; fa^e um pouco

prognatha. Desta serie 3 são dolicocephalos, 2 subdolicocephalos e 1 mesaticephalo

;

2 verdadeiros leptorrhinios c 4 mesorrhinios, licando os ns. 1 e 2 da serie muito

próximos dos leptorrhinios. A maior capacidade pertence ao craneo n. 4 e é represen-

tada por 1M5*'''; a menor ao craneo n. 5,e é representada por lOlO"".

O craneo n. 4 é o que apresenta os caracteres da serie mais pronunciados e o

craneo n. 5 aquelle que mais se afasta desse grupo por certos caracteres essenciaes

:

nelle as orbitas não são quadrangulares ; o oc:'iput mui pouco achatado descreve uma

curva regular ; a inclinação da fronte ó pouco pronunciada; o buraco oc ipilal tí^^m a

forma redonda em vez da forma ovalar ; além disso ó elle o único mesaticcphalo da

serie, um dos lei)torrhiuios e o (|ue tem capacidade inferior a todos os outros. O craneo

n. 5 representa, pois, um producto de cruzamento mui adiantado.

Em nenhum dos craneos desta serie encontrámos essas deformações artiliciaes que

são tão communs na generalidade dos craneos americanos.

O predomínio da dolico?ephalia nesta serie vem trazer mais um argumento valioso

para provar que o typo das raças americanas em gei'al ó dolicocei)halo; por outro lado a

existência na serie de alguns subdolicocephalos e de um mesati^ephalo parece indicar

que o typo primitivo da raça dos Boto^udos tende a modificar-sc pelo cruzamento com

outra raça de typo dilTerente, e essa presumpção ó tanto mais bem fundada, quanto

vemos apparecer na mesma seri3 craneos mesorrhinios e leptorrhinios, o ({ue inculca

mistura de raças.

Tela sua pequena capacidade cranoana os Botocudos devem ser collocados a par

dos Neo-Galedonios e dos Australianos, isto é, entre as raças mais notáveis pelo seu

VoL. I.— 13
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firáo (Ic infeiioritladc inlelloctual. As suas aptidões são, com cfleit), miiilo iiinitadis e

(lillicil ó íazcl-os enlrur no rainiiihu da civilisaf^ão.

EiH (nia.->i lodos os craiioos desta serie not;inios uni caracter que o ?r. Hro^a

observou em alguns cnineos de Bolota ^ e que consiste na profundidade da chanfradura

submalar como consequência do grando afastamento dos pomos e do sua altura.

O cniiico de Mdralié, por ser de creança, não se presta bem a um estudo compa-

rativo com os outros craneos, que são de adultos ; apezar disso não se pôde deixar de

reconhecer que clle apresenta alguns traços de semelhança com os craneos da primeira

serio. Assim elle tem o occiput verti''al e achatado ; as orbitas quadrangulares; mas o

vértice não é salii-Mitc; a fronte pouco inclinada para traz e as fossas temporaes menos

dei)rimidas do que nos craneos da primeira serie, lia, portanto, cara''teres (pie mostram

allinidule eiitre as duas series ao lado de cara"tores que mostram disscmelhança. O sou

Índice cepluiiico é 7:^.71, o que (píer dizer que elle d dalico^ephalo ; o seu indico nasal

é 55.55, o que quer dizer que elle é platyrrhinio ; o seu angulo facial de Cloquel é de

7:>,5, algarismo que não se encontra em nonhuin outro craneo da nossa collecção.

Este craneo representa, pois, um producto de cruzamento mui adiantado e nollo existem

caracteres que indicam um certo gráo de superioridade intelloctual relativamente aos

craneos da primeira serio.

Como na entrada da caverna em que foi encontrado este craneo de mi-tura com

outros (pie o Museu não possue, encontrou-se também um fragmento de espada coma

aípiellas de que usavam os antigos portuguezes e que faz parle hoje da collecção

archeologi^a do Museu, é de presuuiir que esses craneos foram ahi introduzidos já nos

tenq)os coloniaes, o que está de accordo com a perfeita conservação do craneo n. (S.

Podemos, portanto, suspeitar que o cruzamento aqui se fez com o typo europeu.

O craneo da Ilha do Governador pertenceu provavelmente a um indi\iduo da tribu

dos Tamoyos, Índios (|ue habitaram por muito tempo o recôncavo do Rio de Janeiro. E'

um craneo subdolicocephalo como alguns d i primeira serie e muito antigo, pois elle está

quasi tolalmenle reduzido a sublancia calcarea.

Si nellc seen^*ontram certos caracteres que são conuiiunscom os craneos dos Boto-

cudos, como o occiput achatado, afronte baixa e inclinada para traz, enconlram-se ao

mesmo teiupo outros que não ijertencem aos craneos da primeira serie : tal é o grando

desenvolvimento das arcadas superciliarcs e a depressão profunda da base do nariz, cara-

cteres que destacam á ])rimeira vista este craneo no meio da nossa collecção. Os

Tamoyos, portanto, a julgar por este si)ecimen, não eram de todo semelhantes aos Boto-

ciidos e nelles já se tinha modificado um pouco o typo da raça piãmitiva.

O craneo fóssil da Ltujòa Santa, uma das preciosidades da nossa colle 'ção, asse-

melha-se nuiito por seus caracteres aos craneos dos Botocudos. O seu indico cephalica

• Congrés des Américanistes, 1875, T. I pag. 375.
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roproscntado por ()ÍJ.72, in(li"a uma (luli('():'ci)lialia superior á (h)<> Palagonios c dos

Es(|iiiiuós, as (luas raças mais doli^ooophalas do mundo. O seu indi^c u:isal representado

por 5:L:í3 collora-o entro os platyrriíinios mui provimos dos niesorrhinios ; a sua capa-

cidade^ de 1388'^'' é superior á de alguns cra?ieos da primeira serie, o (jue leva-nos a

admittir que no decurso do muitos séculos a raça dos IJotocudos não teni subido

um só gráo na escalla d;i inlelleclualidado ; o seu angulo ficial d) Clofiuct é do ()7". E'

um ropreseníanto da raça prcliislorica, contemporânea do cavallo fóssil e de outras

espécies já exlinctas.

A sua extrema dolicocephalia induz-nos a suppôr í|ne a raça primitiva do iJr.izil

era dolico^ephala, e que só mais tarde a juxtaposição do outras raças (Mnigradas para o

solo braziíciro fez variar esse typo. E si quizermos enirar em considerações dcordemmais

elevada, que largos horizontes não se abrem aqui aos olhos do anthropologista, (]uando

elle procura comparar a extrema dolicocephalia deste craneo fo ^sil do lirazil com os

craneos dos Esquimós o dos Patagonios, encantoados nos dois extremos da America e os

mais doli?ocep!ialos do mundo ? O que ató bem pouco tempo não passava de uma sim-

ples conjectura, parece ir pouco c pou^^o adquirindo os foros de verdade — os Esqui-

mós ^ e o? Patagonios representam talvez o typo auto(*hthono da America como os IJascos

e os Finnezes o typo aborigeno da Europa.

A ausência de toda a deformação artificial no craneo da Lagoa Santa e em todos os

outros que pertencem á nossa collecção, vem também provar que o uso dessas deforma-

ções, tão introduzido nas antigas raças do Peru, da Bolívia e da Coknnbia ' era extranho

ás raças do i^razil. A esta regra se deve abrir apenas uma excepção si acreditarmos no

que dizem Acàna e Condamine sobre os antigos Omaguas do Alto Amazonas, cnlre os

quaes era usual a deformação dos craneos. As relações mais próximas dessa Iribu com as

raças da Bolivia e do Peru podem muito bem explicar esse facto excepcional.

Ainda ultimamente disse-nos o [irofessor llartt que em uma collecção de mais

de 20 craneos por elle encontrados nos sambaquis de Santa Catharina nenhum

apresentava signaes de deformação artificial.

O craneo do Ceará, mais recente que o da Lagoa Santa, apresenta uma incli-

nação do frontal tão exagerada que a fronte desapparece totalmente ! Não é isso o resul-

tado de uma deformação artificial, porquanto todos os pontos desse fragmento eUão em

perfeita symetria e nenhum signal existe de compressão em toda a abobada craneana.

Essa extrema inclinação da fronte foi também observada por Lund em alguns cra-

neos fosseis da Lagoa Santa ^ o que leva-nos a admitlir que cm tempos mui remotos

^ Les Esriuimaiix fnrmont nno famillo qui so r:\pproclin, selon rêcole aniéricaine, du typo mongol,

ais que les tiavaux de Wdsoii raltachent au contrairo au typc amóricain. DaUy. art Aaierique doma , ^
Dictionnaire Encvc. des sciences módicales pag. G18

2 Vid. Congrés des Américanistes, loc. cit.

3 Rpferindo-se á inclinação da fronte nos craneos da Lagoa Santa, diz Lund em uma das suas car-

tas: « Visto o interesse que' se liga a estes objectos tomo a liberdade de mandar junto para ser oUere-

cido ao Instituto o desenho da parte superior de um destes craneos. Os anatómicos sem iluvida cxtia-

nharão a sua singular conformação a ponto talvez de duvidarem ser da nossa espécie o que nos aconteceu

também até o ter verificado por um exame circumstanciado. » {Revista do Inst. Ilist. I. \'^ pag. bO.)
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existiu 110 Bra/.il uma raça cara^lerisada pela evtrcma doiireá^^ão da fronte, caracter

(jue venioí reprodu/.ir-se ainda hoje, postoijue cm menor gráo, nos ci"aneos dos Boto-

cudos.

Em resumo, o estudo que fizemos nos 10 craneos da nossa collecção induz-nos a

estabelecer as seguintes conclusões :

Ptinio. — A rara primitiva do IJrazil era dolicocephaia.

Secundo. — As raças indigenas actuaes representam a mistura dj dois typos

dilíerentes.

Tertío. — Das raças por nós estudadas a (pie mais se ai)pro\ima da raça primi-

tiva é a dos lioto?udos.

Quarto — Existiu em tem})os remotos no Hrazil uma raça cara^lerisada p.da

extrema depressão da fronte.

Ouinío. — O uso das deformações aríiliciaís do craneo era extranho á maior

paríe das raças indigenas do IJrazii.

Ao estudo das raças indigenas da Ameri -a, como bem diz o sr. Daily, ligam-se

os problemas mais importantes e transcendentes da anthropologia*.

Com os poucos elementos, porém, de que dispõe hoje a sciencia, julgamos arris-

cada quahjuer conclusão positiva sobre a origem dos povos americanos. Os factos in-

vocados pehi escola de Mortoirpara provar a unidade ethnica das raças da America

não se prestam ainda a incutir uma convicção no espirito daijuelles que querem esme-

rilhar essas questões; por outro lado a craniulogia, a linguistica^ e a própria geologia*

})ropondo-se a rasgar as espassas sombras que envolvem o berço desses povos, não tem

feito mais do que accumular hypolheses umas outras, e esse enigma secular (pie está

constantemente a desafiar a curiosidade dos homens da sciencia, ainda não achou o

Édipo que hade decifral-o.

Sc (3 verdadoípie a formação do novo continente preedeuáformaçãodoveliiomundj,

como quer Luiid, fundado nas suas observações geológicas sobre o i^/í/^caw central do

Brazil''; si é exacto, como diz Morton, que as mesmas crenças, os mesmos costumes,

os mesmos ritos e atj a mesma lingua se encontram com pequenas dillereiíças em todos

os povos esparsos no immenso território da America, não ser.í talvez arrojada a propo-

sição de Simonin '^ (juando diz (pie o índio americano é uni producto do solo americano !

> \^id. aitig.) Ainériqitj in luc. cit., pag. 016.

* Vid. Mort m-Inquir\j into Aboriyinnl Races of America 1814 c Nott e Gliddon-rí/pt'^ of Mankind.
^ \'\A. Fidel L'ipoz. Races a7'yjnnes dii Peroic. Couto do Magalhães. O Selvagem. Baptista Caetano

Ensaios de Sciencia.

* Vid. Lyell o Bennott D.jwler sobre a antiguidade do Mississipe in Tijpes of Mankind.
* Lund, cm uma do suas cartas publicadas na Revista trliiiensal di Institut > Histórico Ge!)graphici>

Brazileiro, diz: « A natureza gcnlogjca iX^platenn contrai do Brazil demonstra que j;i existia como um extens>
continente a parte central do Brazil «luand.) as mais partrs d • mundo estavam ainda sul)mcrgi(las no seio
d ) oceano nnivcrsal ou surgiam apenas como umas iUias insignificantes, tocando assim ao Brazil o titulo de
ser o n)ais antig > c mtinente d > noss i planeta. »

* S;m )nin L'IIomme Américain.
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(lontra lacs asscrçOcs, poivm, oppucm-sc immmcros factos c arguiiieiilos de valor,

c quando objecções sérias e bem fundadas não vem abalar algumas dessas conclusões,

pelo menos acha-se sempre uma hypothesc mais ou menos provável em logar do facto

demonstrado que deve constituir lei em sciencia.

Seja-nos, pois, licito declarar (pie a respeito de taes questões não temos opinião

formada, e (]uando no circulo das h\polliesos prováveis houvéssemos de aceitar alguma,

seriamos polygenisla com Agassiz. K possível (pie a America fosse um dos centros da

creação o que mais tarde povos emigrados da Ásia ou de outros pontos do globo, mais

próximos, viessem fundir-se com a raça primitiva, produzindo a raça actuiil. Tal é um

dos grandes problemas propostos á sciencia do presente e (pie talvez a sciencia do futuro.

chegue a demonstrar.
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para o estudo anthropologico das raças indígenas do Brazil
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BR. LACERDA FILHO
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Na distribuição dds matérias que formaram modernamento o vasto programma

da aiithropologia, o espirito liumano mostrou-se lógico procurando cathegorisar, segundo

a sua importância relativa, os variadíssimos assumptos que entendem do perto ou

de longe com o estudo das raças humanas. As questões fundamentaes collocadas

no primeiro plano, apenas começam agora a assentar as suas balisas, convocando

os esforços de numerosos obreiros empenhados em erguer um grande edifício á

sciencia deste século. A anatomia comparada já concorreu com um notável con-

tingente, graças aos importante? trabalhos de Gratiolet, Uroca e Pruncr-Hey ; a

paleontologia humana abrio caminho com Lartet, seu fundador, e vae diktlando

cada vez mais os seus dominios com as laboriosas investigações de Hamy e Quatre-

fages ; a archeologia estampa todos os dias as suas descobertas c tem para inter-

pretal-as homens competentes como Evans e Mortillet ; emíim cm todas as pro-

víncias dessa grande confederação scientifica surgem incessantemente trabalhos

importantes e aptidões reconhecidas, que tendem a constituir um novo corpo de

VoL. IV - F. U.
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tloulriíKi para a scioncia do homem consitlerado em relação á sua origem o ás

suas dilFereuças clluiicas. Entretanto, apezar dos valiosos documentos que se tem

conseguido até hoje reunir para dar a demonstrarão de certas veidades duvidosas

ou contestadas, não se pôde dcivar de re:*onhecer que o pesquizador empenhado

em devassar os numerosos segredos dessa sciencia complexa, tem ainda diante de

si um mundo desconhecido, cujos descobrimentos não se poderão realisar em toda

a sua amplitude senão pido traíjalha de multas gerações do sábios.

Ainda bom (lue os primeiros suhos estão traçados e tudj (puinto de ora

avante pudernios obter com a applicação dos nossos meios, será sempre um precioso

legado para o futuro.

Cada século tem a sua missão a cumprir como cada individuo o seu papei

a representar no theatro da vida ou na communhão social ; a do século actual é

—universalisar a sciencia e confraternisar os povos.

Ouando do outro lado do Atlântico os espíritos, ainda os mais positivos, se

abalançam a disnitir os ditliceis problemas relativos á origem e á descendência

do homem, quando do seio de todas as corporações sabias partem vozes, animandj

ao trabalho e á indagação scientifica como o mais seguro meio de achar uma

solução para esses problemas, fora um acto de criminosa inditlercnça cerrar os

ouvidos a tacs reclamos.

Aqui na immensa vastidão deste mundo novo estão encerrados segredos que

a sciencia precisa desvendar, thesouros occultos que a mão do homem não poude

ainda tocar. Entretanto, as questões referentes á ethnologia e á antiguidade do

homem na America não passaram sequer pelas primeiras provas ; o que quer dizer

que lhes tem faltado até aqui o apoio de grande numero de factos, único pedestal

solido sobre o qual se pôde levantar uma doutrina scientifica.

Mais tarde ou mais cedo, porém, o movimento imprimido aos espíritos lá na

outra banda do Atlântico ha de chegar até nós, inspirando-nos o dever de contri-

buir por nosso próprio esforço para o esclarecimento de todas quantas questões

interessem á sciencia do homem na Amerioa.

Morton, Xott e Gliddon, IJancroft deram já o exemplo, assentando as bases

de um códice anthropologico, applicado ás raças indígenas do Novo-Mundo ; im-

mensas, porém, são as lacunas que ficaram por preencher naiiuella obra cmpre-

hendida sob um plano tão vasto. O IJrazil não poude ter alli representação con-

digna dos seus foros de nação culta e adiantada, parecendo que na carreira das

indagaçõe? scientilicas a America do Sul segue mui distanciada a sua companheira

do Norte. E' tempo, pois, de abrir caminho a esses commettimentos, explorando

as nossas riípiezas nos domínios anthropologicos e juntando-as aos thesouros já

accumulados pela sciencia do velho mundo.

As investigações <jue ora publicamos sobre a conformação dos dentes nas

raças indígenas da America são mais uma prova do quanto desejáramos ser ulil

á sciencia nesse ponto.
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II

IJií^.i OU oulra ob^crvaçãj doslacadu scin sigiiilica^ão pret-isa nem impartancia

real pira o estudo coniparalivo das rara^ huinana>, eis tudo quanto se tem feilo

até agora sobre os caracteres dos dentes. No emlanto, o assumpto valo bem um

estudo roíleolido e minucioso, quando não seja por outra razão mai> ponderosa,

ao menos pelo valor (jue tom nas {'la^silieaçõe? zoológicas o conhecimento desses

caracteres. Accresce ainda (\ne esses órgãos formam, i)jr assim dizer, appMidi^^-es do

esqueleto, e como taes devem acompanhar de alguma sorte as variedades ethnicas

hoje reconhecidas e demonstradas em relação ao arcabouço ósseo.

São estes os motivos de ordeai s^ientilica ({ue njs levaram a cmprehender

taes investigações tomando para íibjecto parti?ular delias as raças americanas.

E\aminando-se na nossa collecção de crancos indígenas os dentes que restam

implantados nas duas arcadas alveolares, chega-se facilmente a descobrir nelles

certos caracteres morphologbos, que peli sua constan-ii e universalidade, podem

ser considerados caracteres de raça. Esses caracteres, porém, não são exclusivos

das raças indígenas do lírazil, clles pertencem a quasi todas as raças da Ame-

rica, como teremos occasião de provar no decurso deste trabalho.

O primeiro facto que fere a attenção, olhando-se para as arcadas alveolares dos

craneos indígenas do Brazil, são as formas pesadas, grosseiras e massiças dos

dentes que orlam a arcada dentiria superior. Os incisivos apresentam-^e largos

com a sua lamina um tanto envergada, e riscados na fac3 anterior por dois sulcos longi-

tudinaes quasi perpendiculares ao bordo livre; o gume é liso, embotado, mais disposto á

feição de um instrumento triturante do que de um instrumento cortante. Na superfície

do bordo livre desenha-se um pequeno sulco transverso formado pela disjuncção das

laminas dj esmalte, em cujo fundo vô-se o marfim descoberto. Esses cara-

cteres morphologicos dos incisivos superiores achal-o-hemos mais accentuados ainda

nos dentes bolivianos. (Vid. a fig. 5) . E' bem curioso que já nos dentes que guarnecem a

entrada da cavidade oral comece a denuuMar-se esse apagamento de linhas e de ângulos,

que veremos mais tarde transformar-se em lisura completa nos dentes molares.

Os incisivos estão implantados um pouco obliquamente no bordo alveolar e a sua

cravação é tão solida que se torna ás vezes diffi^il arran^al-os da maxilla.

Os caninos comquanto mui desenvolvidos e munidos de uma longa raiz não

otTerecem, em geral, a forma própria de instrumento lacerante. A sua ponta alisada, os

seus ângulos embotados fal-os approximarem-se da conformação dos pequenos molares.

Alguns vimos cuja ponta era substituída por uma superíicie polida cortada em bisel. A

cor desses dentes é, em geral, bran-a amarellada c dj uma opacidade que contrasta

perfeitamente com o brilho vitrco da camada adamantina na raça caucasica.

Em alguns notam-se manchas escuras, disseminadas por pontos differentes da

superficiedo dente. Essas man-has, porém, parecem-nos dev idas á acção do meio tellurico
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cm que estiveram mellidoso3crdneo3, e tanto mais provável se noi afigura esta hypolheje

(juiinlo en^onlrámjs ni supírficie dos craneos a (iiic pertencem taes dentes manchas

semcllianles.

Um f.iclo não men-js digno de allcnção quando se considera o estado de perfoiçcão

dos dentes nas raças indígenas dj lirazil ó a raridade da carie. Não podendo e\plical-a

pela n.itnroza e qualidade da alimentação, parece-nos tanto mais extraordinário esse

facto quanto é certo que a destruição parcial das camadas do esmalte devia predispor

os dentes para soíFrerem deseemal. Apenas cm um craneo dj todos quantos formim

a nossa collecção do 3Iuseu vimos os estragos da carie produzindo a perfuração dos

incisivos.

Passando dos caninos aos p3quonos e grandes m jl.ires veremos a n.ilural tonden^^ia

á lisura pronun^iar-se cada vez mais. (Vid. a íig. 6).

A conformação e-pe^ial doisos dente 5 coiiUiiu3 n.i verdade o caracter mais constante

no systema odontographi.'o d is anLigai e moJ^rn is raças di América. Acaa-se elle bem

representado não s3 nos cran3os indigoa is do íirazil, nus ainda nos craneos daforniados

da Bolívia, nos antigos craneos paraanos do Templo do Sol, nos craneos do México,

nosdo alto 3Iississipee do rio Golumbi.i, nos do Tennessae, nos dos Chipeways, dos

Charruas o dos Puolchas.

As excellontes estampas lithographadasdeMortonnos forneceram os elementos para

o estudo comparativo dos dentes nas raças americanas.

Eis aqui cm que consiste essa conformação : em vez das cúspides ou tubérculos

que formam a coroa dos grandes molares nas raças civilisadas de hoje, cncontra-se nas

raças indígenas do Brazil e da America uma superfície inteiramente plana, perfeitamente

polida, como si fora produzida por um meio artificial. Em alguns craneos esse polimento

vai ao ponto de quasi nivelar a coroa do dente com o bordo do alvéolo. A camada pro-

tecíora doesmallc, que aliás é ba;!ant 3 espessa nas faces lateraes do denle, mostra-se

totalmente destruida na coroa dos grandes molares. Nos dentes da Bolívia, como se verá

claramente na eslampa (juejuntámos a este trabalho, a superfície lisa deixa algumas

vezes de ser plana para apresentar uma [)e(iuena concavidade central munida de um
bordo formado pelas paredes lateraes do dente ; em outros a lisura é um

pouco obliíjua interessando ao mesmo tempo os dentes correspondentes das duas

arcadas. (Vid. a íig. 4). Em alguns craneos do Brazil os grandes molares apresentam

na superfície li<a quatro pequenas cavidades situadas nos togares cm que deviam existir

os tubérculos. Estas p3qu3nas variedades individuaos, porém, estão completamente

subordinadas ao facto geral que 6 a lisura, o como t.ies não podem ter senão um valor

secundário. O que carece ficar bom firmado é que tal conforinição dos molares nós a

observamos em indivíduos, cuj i idade poilia ser ligur.ula por uma escala de 2ò a

40 annos.

Nos premolarcs a lisura não é tão manifesta, mas ahi mesmo os tubérculos i)arecem

ruilimonlariose olíerecem superlicies mui polidas, em alguns delles chcga-sc mesmo a
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não encontrar o menor vosligio do tubérculos, ai)resenlan(lo-se a coroa inleiíM-

niente plana.

Os grandes molares inferiores são munidos de duas grossas raizes c os superiores

de três, muitas vezes miidas entre si. Ainda debaixo deste ponto de vista são numerosas

as analogias morphologi.cas que se notim entre os dentes do Hr.izil eos da Holivií.

Essas analogias crescem d;í pDuto (juando se examina a conforina(:ão dos incisivos

bolivianos. Lirgos, triangulares, niuiianiente espessos, ris'-^ados na fa^e anterior p jr

dois sulcos longitudinaes quasi perpendiculares ao bordo livre, inteiramente privados

de gume, os incisivos bjlivianos reproduzem os mesmos caracteres que apunlámos p;ira

os incisivos dos indígenas do Brazil. No seu bordo livre as laminas do esmalte se separam

egualmente para formar um sulco transversal, em cujo fundo está o marfim descoberto.

Si alguma diíTerençaé possível enxergar entre os dente; destas duas raças, ella eslí

apenas no gráo de accentuação dos caractere ^ que ó maior nos incisivos da Bolívia.

Comprehende-se bem a que conclusões etimológicas podem levar as analogias odonto-

graphicas das duas raças ; a extensa cardilheira dos Andes não podia constituir uma

barreira insuperável entre os territórios do Brazil e da Bolívia e portanto não é destituída

do fundamento a opinião de que os povos que habitaram remotamente estas duas partes

da America tiveram uma origem idêntica. Apropria historia diz que as cruezas e per-

siguições exercidas por Pizarro no Pcrú fizeram refugiar-se no território brazileiro

numerosas tribus que viviam submeltidas ao império dos In^as, provando desle modo

a possibilidade da mistura das duas raças em tempos ainda mais remotos.

O que se torna sobretudo i\)tavel e ainda mais confirma essa opinião, é o grau de

seaielhança que se descobre entre os dentes da nossa raça prehistori^a, representada

pelos craneos fosseis da Lagoa Santa, e os dentes da Bolívia.

Lund, o descobridor desses craneas, assim se exprime em uma carta publicada no

Volume 5" da Revista do Instituto Histórico Brazileiro :

« Estes craneas ao par de conformidade com o typo da raça americana cai geral,

que já notei, exhibiram um caracter eai que diiTerem de todas as raças humanas exis-

tentes ; a saber na conformação dos dente] incisivos. Esles em vez de terminar por um

corte transversal, como é próprio para esta classe de dentes, apresentam uma superfície

plana triturante análoga á dos dentes molares.

Posto que não possa haver duvida alguma de que esta conformação abnorme

provenha do gasto, não merece por isso menos attenção, tanto em razão de sua cons-

tância, sendo observado até nos craneos provindos de indivíduos novos, como por não

se achar nada de semelhanle em nação nenhuma moderna, e sim unicamente nas

múmias ou corpoj embalsaaiados do antigo Egypío. »

A conformação de que falia Luad com referencia aos incisivos das craneos da

Lagoa Santa, não é outra cousa mais do que um grau adiantado da conformação dos

incisivos bolivianos.

Em presença de um facto tão constante e tão geral, como esse que acabamos de

pôr em relevo, não podemos deixar de admiUir na conformação dos dentes molares e
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iurisivos mais um caraclcr (lislinclivo para as raça? do Novo Mundo. Sem querermos

contestar a iiiflueiieia que o allrito po^sa exercer sobre essa conformação singular dos

dentes, tomos razões de l)om quilate para allirmar que neste caso a lisura não pode ser

simplesmente o cíTeito de uma causa mecânica ou artificial. A i)rineipal d'ellas c fundada

na observação dos dentes molares de dois craneos da nossa collccção, cuja idade é fixada

em 7 annoí para um, e em 15 para outro e nos dentes de um craneo peruano de

criança estampado na grande obra de Morton. Nesses craneos, pertencentes a indivíduos

muito novos, os dentes molares oíTerecem já uma conformação que os approxima muito

dos dentes dos adultos. As cúspides pouco desenvolvidas, apresentam-se separadas por

uma larga superfície plana em vez de serem por uma linha crucial como se \ò commum-

mente nos craneos europeus. !)'ah! resulta que o attrito exercendo-se, durante a

mastigação, mais directamente sobre a parte culminante das cúspides, estas se gastam

com rapidez e pOem-se logo ao nivel da larga superfície lisa que os separa. A confor-

mação é porlanto original, somente ella se torna cada vez mais pronunciada á medida

que o individuo cresce em idade.

A cau^a mecânica rei)resentada pelo attrito ou a gastura não pude ser exclusivamente

invocada neste caso porque os seus elleitos nos dentes de outras raças s6se denuneiamem

idade muito avançada, constituindo então um caracter de velhice.

Estamos longe também de admittir (jue a natureza e qualidade da alimentação do

selvagem, consistindo muitas vezes em raízes fibrosas duras e resistentes, seja por si só

capaz de explicar a lisura dos molares ; basta lembrar aos que assim julgam, que em

diversas tribus, como a dos Botocudos, que se nutrem e.tclusivamente com os produetos

da caça e da pesca, se encontra essa conformação das molares desde os primeiros annos

da vida.

Todas as outras hypotheses imaginadas })ara explicar esse facto, fora de uma

disposição natural ou congénita, não podem resistir a uma analyse séria

Encarando agora a questão sob um outro ponto de vista, somos levados a considerar

a conformação geral dos dentes nas raças indígenas da America como um caracter de

inferioridade ethnica.

Percorrendo-se toda collecção de Morton e a nossa, (jue existe no Museu Nacional

descobre-se logo á primeira vista um certo cunho de animalidade impresso na dentadura

dos craneos americanos. A notável projcção para diante dos incisivos, a grossura dos

molaroí desenvolvimento extraordinário do ^ caninos, que se observa em alguns

d'elles, deve ter para essa raça a mesma significação anthropologica que a piM'furação da

fossa olocraneana, a dejircssão excessiva da fronte, e o plactynomismo do tíbia.

Ob>ervam-senos dentes da Nova Zelândia certos caracteres morj)hologicos ([ue os

tornam um pouco semelhantes aos dentes das raças americanas; si porém suhmcllermol-osa

um exame detido e minucioso, veremos que taessem.dhanças nao são senão apparcntes.

A conformação particular destes dentes é evidentemente produzida pelo emprego de um
meio arliíí"ial. (Víd. as fig. 1 e 2) . O esmalto, (jue tem a brancura de pérola, apresenta-se

alli lascado em pontos dilTerentes, como si houvera solTrido os repetidos choques de um
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instrumento rude quahjuer. Nem de outra sorte poderiainos c.vpliear a rcgiilarid.idt.'

perícita das duas arcadas dentarias, liguradasallipor duas linhas parabólicas superpostas,

si não admittisscnios a intervenção da liniage.

O uso do betei deve também ter a sua parte nessa conformação do> dentes da

Nova Zelândia ; a essa causa são certamente devidas as man has negras (jue se notam

na face posterior dos incisivos, contrastando com a cor aperolada e o i)rilho vitreo de

esmalte na fa^e anterior. Na estimpa que a "ompanha este Ira bailio acliam-se bem

representados esses caracteres.

Em conclusão : da serie de considerações (jue acabamos de fazer resulta (juc a

conformação geral dos dentes pôde servir como caracter disthvtivo das raças da

America, prestando-se ao mesmo tempo a reforçar as provas já re-onhecidas da unidade

do typo ethnico para os povos que habitaram antigamente e liai)itam ainda hoje as vastas

regiões do Novo Mundo.





BREVE NOTICIA

SOBRE OS S^M:BA.QTJIS do PA.RÁ

POR

BOMmeOg S. FEREEIEA FEMMil

Naturalista viajante do Museu Nacional

^llm. éfi. §)íudo% ^md

Inspirado polo notório interesse com que V. S. tem-se occupado do estudo

das antiguidades do Brazil o pelo desejo de satisfazer aos meus compromissos,

entendi ser conveniente seguir para Salinas, povoação da costa oriental do Pará,

afim de ver os Sambaquis que, segundo informações pouco exactas, existiam

juncto áquelle logar.

Depois de muitas diligencias mal succedidas, consegui partir para alii a bordo

de um velho e ronceiro barco á vela, em falta de msllior. Honrou-me com sua

companhia nesta viagem o Dr. Orville A. Derhy (da commissão Geologira Brasi-

leira) que, para não perderes 10 dias, no fim dos quaei devia chegar da Bahia

o seu collega Dr. Freitas, quiz ir estudar aquelle^ Síimbaípiis. Infelizmente, para

o interesse da sciencia, o Sr. Dcrby vio-se obrigado a regressar á capital a bordo

do mesmo barco, no dia seguinte ao da nossa chegada a Salinas, não só por

lermos perdido 6 dias no mar, mas ainda por que só então soubemos que já não

existe Sambaqui algum nas visinlianças daquella povoação. Privado assim do

VoL. IV - F. 15.
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con"Ui\-;o das liizos do meu iliiisirado amigo c compaiilieiro, íliiuei cm Salinas

ondj livc de perder uma semana a espora de uma canoa (jue me conduzisse.

As inrormações inexactas (juc m3 haviam dadj na c.4)ilal collocaram-me em

condições tão desfavoráveis, (jue a minha viagem (juasi que ihão passou de uma simples

visita aos Sambaquis. Por mestiuinhos por^m, que sejam os resultados obtidos,

parece-m3 que será útil expor o que observei, dando uma breve Noticia das loca-

lidades, do estado a (jue so acham rcduziílos os Sambaquis, das objectos que

nelles tem sido encontrados, ele. O conhecimento d'estas e d'outras circumstan-

cias terá ao menos o mérito de moslrar o caminho aos futuros exploradores e

de poupar-lhes muitos dos embaraços e decepções por que tive do pa;^sar e por

que passam todos os que exploram p^la i)rimeira vez logares (juasi desconhe-

cidos.

O lilloral marítimo que so inclina a E. S. E. desde a barra do rio Pará

até a do Caité é o lado-norte do uma Península cm forma de um grande paral-

lelogrammo, sendo os outros lados reprcíentadas a E. e O. por aquelles dois

rios e ao S. pelo Guam;í. A foz deste ultimo, junto á cidade de Belém e a barra

do Caité, no oceano, S(ão os poios da maior diagonal da Península.

Na Ponta do Pinheiro, 10 milhas ao N. do Belém, começa um cordão de

Faros ou canaes naturaes que, com pequenas interrupções e á i)ouca distancia

da costa, se prolongam até á barra do Caité, d'ondo ainda continuam até além

dos limites orientaes da província.

E' por estes furos que transitam as canoas de pequeno porto (jue regressam

da capital para o Sahjado, denominação geral dada a todos os pontos dos 3Iuní-

cipios da costa por serem banhados por aguas do mar,

A Península é uma vasta [jianicíe sulcada do numerosos rios e coberta por

uma llurcsla continua, excepto nas terras baixas do alto Quatipurii e seus alUaen-

tes, nas quaes ha extensas campinas que os proprietários de Uraganca aproveitam

para criarem gado ; n'esta Península se acham, além da cai)ital da província as

cidades do Yígía e Bragança, as villas de S. Caetano, Curuca, Marapamim, Cintra,

Ourem c S. 3Iiguel, o algumas pequenas povoações como Salinas, Quatipurú e

S. João.

Prescindo do outros pormenores para cingir-me á serção da Baína de Salinas

ao rio Jaapirica por ser a (jue mais interessa agora conhecer.

Da bahia de Salinas i milha a X. E. da povoação, cntra-ss por um igarapé,

á rumo S. E., c depois de 5 a (> milhas de navegação passa-se atravez de

pantanaes cobertos de mangues, por um furo ou sulco do 2 metros de largura

á outro igarapé que é o ranio principal do rio Arai)ipó.

D'este se vae successivamcnte, por iguaes vias, aos rios Inajá, Pirabas c

Juai)irica ; todos (rios, igarapés c furos) alimentados por agua salgada.
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Po-^to que eslos i rios aprcs(?iit(3in vm suas l)aiTas o a algumas milhas para o

interior u:n descnvolvimenlo considerável que os converte cm vcnlidcirai i);diias,

o cursj ih cada um delles é muito limitado, não excedendo de IT) liiiihas de

extensão ; nem o podiam ler mai-; longo, pois que outros muito mais caudalo-

sos, como o Marapanim, 3íaracan:i, (lualipurú, et^., comprehindidos egnalmcnte

dentro da Península, não tem suas fontes senão na^ baixas ja'^entes ás proximi-

dades da margem dir.Mt.i do (iuamá.

Knlre a bahia de Salinas e a barra do Arapipó está a llliado Ph.u-.jl, elevada

do Lido do mar, muito biixa o alagadiça do lado oppo3to.

As outras ilhas estão a S E. di do Pliarol, ficando a do Marinheiro entre

os rios Guatipurú e Juapirica.

A das Pirabas eleva-se do lado do mar, como a do Pharol, em collinas

ornadas de arvores ramalhudas e de grande numero de palmeiras.

Ao sopó da collina que avança para o mar mergulhando para E. S. E.,

achei extraordinária quantidade de fosseis ou moldes c estampas de molluscos e de

outros animaes inferiores, ^ que apparecem também, posto (|ue menos frequente-

mente, ao pé do Pharol c d'alguns outros pontos das terras altas da costa e até

nas barreiras sobre que está a povoação de Salinas. No marne e cimento da

Ponta das Pirabas ha uma rica mini a explor ir (juando tomar a industria na

provin-i-ia algum desenvolvimento, liborlando-se da rotina que lhe tolhe os passos.

Com o aspecto gracioso das ilhas, ao lado do mar, contrasta a ante-cosla

ou a facha de terreno alagadiço e esponjoso que se prolonga entre ellas e o

continente ; ahi impera quasi absolutamente o Mangue (llhizophoraj que forma

principalmente ao longo dos furos uma singular floresta com suas grandes raízes

semi-enternadas no lodo e, com seus troncos ás vezes seccos e confusamente

cabidos uns sobre outros, ou elevando-se nús até quasi á summidade.

E' ordinariamente no meio desta zona pantanosa e sombria que se occuKam

os Sambaquis. Vou expor a situação de cada um c o estado em que os achei,

conforme as notas que tomei in sita, conservando o nome vulgar de Muia (de

Sernmnbij) com que são geralmente conhecidos nesta provineia.
'

]V£iiaa cio Apicuns — ao pé da boca de um pcijueno igarapé (lue

a descoberta

«ntre os Gasteropodes e muitas espécies de differentes géneros de Bryozoa, Coraes, etc. AU gooa

Cretaceous fornis, como diz a carta do mesmo Sr. Dcrbj-.

Casque

podendo-se afirmar que eUas foram para aUi levadas por alguns carregadores de beinambj
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entra na niargtnn direita do Arai)i[)ó e sobre terreno pedregoso que forma alli uma

espécie de ilha com 3 metros de altura sobre o nivel do rio. Não medi a extensão

do terreno por não poder romper o mato (pie o cobre ; mas o guia asseverou-me que a

ilha acabava alli perto, no meio do Mangal.

Este Sambaípii está completamente exliausto e ha já muito tempo foi aban-

donado pelos exportadores de conchas ; as que restam d'estas estão misturadas

com terra preta, pedras e fortemente incrustadas.

A vegetação aqui tem um vigor njtavol ; além dj muitas orchideaceas que cres-

ciam por entre as conchas distinguia-se entre as arvores uma Carica de fructos

pequenos e de folhas profundamente recortadas que apresentava proporções relati-

vamente gigantescas ; e bem perto d'ella estiva a grande toucelra de uma Brome-

liacea, — o Coroatá — , cujas folhas, enormemente longas se dobravam ao seu

próprio peso, tendo perto de 6 metros de extensão.
*

IMiiaa do Tijolo — situada n'uma pequena ilha do Furo que

communica o rio Inajá com o Pirabas. Está completamente extincto este antigo

Sambaíjui.

::M:iiia de S. Jouo — em torra firme, á margem direita do Igarapé

Axindêua c quasi na juncção deste com o rio Pirabas. E' um Sambaqui extincto.

Sobre ellc e á custa d'elle se elevou, ha 2 annos, a pequena povoação de S. João,

composta de uma caiiellinha e 12 casas, em grande parte dispersas e algumas fora

da área do Sambaqui.

Ha annos acharam-se aqui vários ossos humanos
;

procurei descobrir alguns,

mas reconheci que só por acaso 6 possível achal-os, como se exprimiram as pes-

soas do lugar.

O tenente Mattos Muniz, principal morador de S. João, e homem muito ho-

nesto, disse-me, perante diversas testemunhas que, n'uma restinga, perto da

povoação, achara, ha mais de um anno, alguns ossos, inclusive «um craneo ainda

com cabcllos (jue, disse elle, já estavam vermelhos de tão velhos que eram » ;

e acrescentou que ao pegar no craneo esto se desfez quasi em p5.

A restinga alludida tem sido invadida pelas ondas do rio, de sorte que a

maré de enchente quasi totalmente a cobre. Tudo alli induz a crer que ella

foi parto integrante da ponta do continente em (juo so acha o Sambaqui.

* Cortando na base uma folha achei que ella media em
Extensão 5ni,725

Largura, a 1 metro acima da base 0",081
» » » abaixo da ponta 0,045

Espessura, no lugar do corte 0,006
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IVtlna cio Viaiiiia— (luasi dofroiilLí du de S. Jjão, ii i oiilr,; margem

do Axindêua e cm cima do uma collina pedregosa c imiit > arvorejada, 411.3 se eleva

cerca de 15 metros acima do nivel do rio. l*erlen -e a iim particular (jue lein

alli perto uma casa.

O Sambaqui occupa na collina um espaço (|lij não medi, mas (|ue se pude

calcular seguramente cm 809 metros (|uadrados. Tem sido muilo tr(d)alliado e

explorado; as camadas de conchas restantes estão- muilo perturbadas e nãj se

elevam j/i a mais de i'",20 acima da superíicio da cjllina, se é li"ito assim

julgar pelo que observei em djus pequenos cortes que consegui fazer em togares

diíTerentes.

Os únicos objectos que aqui colhi foram fragmentos de louça grossa dos

antigos indígenas.

IVEina da Oorôa-TVova — no centro da ilha que fica entre os rios

Guapirica e Pirabas ; este Sambaqui assenta sobre um terreno que foi outr'ora uma

coroa de arôa c que hoje os Mangues rodeam por todos os lados, menos pelo de

N. E. em que a vegetação é diílerente.

E' de dominio publico, e como tal tem sido e continua ainda a ser explorada,

e arrasada pelos carrregadores de Sernamby. Segundo o testemunho de pessoas conspi-

cuas, este Sambaqui formava uma collina tão alta que dominava as mais altas arvores

da ilha, e da sua summidade se avistava perfeitamente o mar e os dois rios vizinhos ;

agora o seu horizonte circumscreve-se aos troncos de Mangue, e sua altura sobre o

nivel do Igarapé que alli vae ter, não excede de 6 metros.

A collina de conchas cobria mais ou menos uma extensão de 80 melros sobre GO

de largura ; o que resta d'este antigo Sambaqui occupa ainda mais de metade da-

quella área.

A.S conchas estão nas mesmas condições das do Sambaqui do Yianna, tendo,

porém, maior espessura as camadas ainda não muito perturbadas. O terreno em que

se assentam está em geral descortinado, e esta circumstancia tem concorrido para (]ue

as conchas se tenhão incrustado de modo a oíTerecer alguma resistência ás excavações,

resistência porém que desapparece completamente a alguns centímetros abai\o da

superfície.

Neste Sambaqui achei á pequena profundidade, algumas tenazes de carangueijo,

fragmentos de louça grossa, e, á 40 centímetros de profundidade, já sobre a ar(\a, uma

vértebra lombar humana e parte d'uma maxilla superior (objectos que se perderam na

occasião do embarque) ; e em outra excavação achei, perto da superfície, uma espécie

de mó de granito muito polida e discoide, fragmentos de craneo, de um tibia, etc.

Testemunhas de conceito me informaram ({ue ha alguns annos acharam-se neste

Sambaqui dous esqueletos humanos inteiros, de bruços, ao lado um do outro e muito
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uiii(lo> ; nia^ infeliznioiite os ossos se abateram cahindo em niiiulos fragmentos no

momento (b se removel-os do seu jazigo.

]\rina ZNoA^a— situada no meio de um escuro Mang.íl e qiiasi á beira de

um estreito igarapó' (jue desemboca na margem esquerda do Juapirir-a. E' de doniinio

[)iih!ico, c a mai^ [lubre c a menonnleros.-anto do todas as Minas de Sernamby que

tem .^ido exploradas. O Sambaiiui descanea sobre uma coroa de ari^a e de terra com 14

metros de extensão e qua>i egual lirgnra; as camadas de suas conchas não tem mais

de [""j.SO de altura mssmo nos poucos Jogares ainda não trabalhados. Não encontrei

aqui objectos de interesse.

iNXiiia elo Oapiíno Olai^iiiclo — no meio da ilha do Marinlieiro,

soi)re terreno em tudo igual ao da Coróa-Nova. — K' propriedade pailicular do Ca-

pitão Clarindo Pinheiro, que tem alli caza e um bom forno onde prepara a cal de que

se suppre a Cidade de l>ragan';a.

O Sambaíiui começa á beira do 3íiuigal e acaba em terras enchutas que avançam

muito para a margem do Quatipurú ; sua extensão não é superior a 00 melros com

um.i largura de iO a 45, e a altura máxima, comprehendida a do terreno sobre que

descança, é aproximadamente de 8 metros.

A espessura das camadas de conchas nos pontos em qu:í íiz á pressa alguns

cortes, variou de 0,^\{) a 2,^30, encontrando sempre no fundo ari}a mais ou

menos misturada com terra um tanto escura.

A falta de adherencia das conchas entre si foi a uni^a diíll^-uldade que oífere-

ciam os cortes, pois que bastava tocal-as com um simples terçado ou faca para que

descessem correndo como seixos rolados so()re um plano inclinado. Em dous cortes

as conchas se mostraram disi)ostas em camadas regulares separadas por uma delgada

cinta de terra escura de '{ a 1 millimetrosde espessura.

De todos 03 Sambaíiuis que visitei é este o ([ue está menos destruído, tendo ainda

muitas camadas intactas.

Achei arpii algumas plialanges, uma maxilla inf.Mior com O dente >, fragmentos

de craneo, ctc, o peiíuenos pedaços de louça.

E' procedente deste lugar uma tosca mó d 3 (juartz descoberta por um morador

do .luapirjca (|ue m'a ollVreceu.

lan 1875 os lr,d)alhadores do Samba(|ui acharam um escjueleto humano dentro

d'um grosseiro vaso de barro que eslava soterrado no meio das conchas. O Capitão

Clarindo mandou guardal-o
; passado muitos dias o Vigário de Bragança lendo conhe-

cimento do facto, foi ao lugar, arrecadou os ossos c regressando, mandou enterral-os

no cemitério publico.

Poucos mezes antes da minha viagem, descobrio-se tand)em n'esle Sambaqui
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outros ossos hiunains ciitrc os (jiiaes fomui', Immcriis e craiico.i de diinoiísuGs ev-

traordiíiaruis, segundo afiirinju-m3 o Capitão Clarindo e foi-nie conlirmado i)elo Dr.

em scien"ias naturaos U. A. Monteiro (juo os vio em Bragança na casa de um
Inglez (|ue alli reside.

Entre os fragmentos de craneo (jue cjin outros o'.)jeclo> or.i r.-ni^tlo ao Museu,

vae o de um parietal que encontrei no mesni) San;l)a(|ui e ruja parede é tunI)oiii (fuma

espessura fora do commum.

Nãoé só na ante-costa marítima que existem ou existiram grandes depósitos de

conchas, Saml)aquis ou Minas d3 Seniamby; apparcjcm também em muitos pontos

do interior d'esta Província, príiripalnunte ;i beira do Lago Grande dis Canq)inas,

perto da Costa meridional do Amazonas, quasi em frente de Oliidos, e nas vizinhanças da

costa Occidental do Tocantins, em dilFerentcs districtos da Cidade deCamelí.

Visitei ultimamente dous de-tes Sambaquis, o de Curuca, perto da (Cidade, e o de

Jassapctuba a 10 millias distante e ao Norte d'ella.

Ambos estão situados na extensa várzea eai que se acham Gametá e todas as

povoações banhadas pelas aguas do rio Pará.

Explorados ha muito mais de um século e arrasados pelos fabricantes decai, os

dous Sandjaquis estão ainda mais destruídos do que os da costa marítima; nem um
d'elles se eleva hoje sensivelmente acima do terreno circumvisinho.

No de Curuca que occupa um espaço de cerca de 1,000 metros quadrados, man-

dei fazer excavações em três pontos e depois de remover-se de terra frouxa da superfície,

cortando-se as numerosas raízes que embaraçavam esta operação, descobrio-se á pro-

fundidade máxima de um metro, uma pequena camada de conchas, cuja espessura

era de M centímetros. As couchas, todas d'agua doce, estavam geralmente deterio-

radas, mormente as da camada mais baixa, que em grande parte se apresentavam

como deluídas o quasi reduzidas a uma informe massa de brillio perolino que con-

trastava singularmente com a cor negra da terra desmontada.

Fazendo alargar um pouco a excavação notei que a camada de conchas conservava

mais ou menos a mesma espessura. Um dos trabalhadores definio bem aquella camada

dizendo: «E' uma toalha de prata. »

As conchas principaes que alli encontrei pertencem aos géneros Caslaíia e Ilijria

muito abundantes nos rios d'est:i Província, Ânodonta, Unto (apenas alguns frag-

mentos) e outras bivalvas. A terra que se removia estava por toda a parte obstruída

por pequenos Gasteropodes turriculiformes de boca mão uúemx [ Mclanopsis ? j

Acima, quasi em contacto com a camada de conchas bivalvas, appareceram

fragmentos da maxíUa inferior d'um grande manunifero carniceiro, provavelmente

um Jaguara ou um Tigre, segundo indicam os dentes mollares eir^ontrados no mesmo

logar e um delles ainda inserto n'uma parte d'aquelle osso.

Um humeros que também appareceu deve pertencer ao mesmo animal carni 'ciro.

Não achei outros ossos.
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O único instrumento de pedra encontrado na excavação foi a metade (talvez)

d'um disco de grez compa-^to cuja utilidade não sei determinar por estar incompleto

essQ instrumento ({ue pode ter sido um alisador de louça ou um martello, ou immersor

de rede.

l)d louca encontrei lambem miúdos fragmenlos.

O Saml)a<iui do Jassapi-tuba está cm terreno de propriedade do tenente-coronel

Valente Doce que, seguindo o exemplo dos seus antecessores, tratou de aproveitar

o resto das conchas do Sambaqui para convertel-as em cal; como porém eram poucas

e já muito misturadas de terra, teve de abandonar essa industria por impro-

ducliva.

As escavaçõe) alli feitas deram resultado tão mesquinho, que a seu respeito

me limito a dizer pou^^as palavras. A área que este extincto Sambaqui occupava

era muito grande, talvez 3 ou -4 vezes maior do que a do Curuçá. Não a medi.

A 31) centímetros abaixo da superlicie, a escavação mostrou uma camada de

conchas com menor espessura e no mesmo estado de deterioração das do Curuçá;

«lias, porém, são geralmente bivalvas mui ténues, fracas e pequenas (Cijprina? J.

Abundam egualmenlc aipii as pequenas conchas turriculiformes.

As Castalins e Anodontas são menos freipientes, e desapparecem as Ampidariaíi

que n'a(iuelle outro Sambaijui abundam no meio da terra frouxa.

Nos duus Sambaquis, as conchas, em todos os pontos que observei, repousam

âobre um leito húmido de argilla pallida e lodo, um pouco escurecido por detri-

tos vegetaes, e é essa humidade permanente que mais ha concorrido para a de-

terioração das conchas.

O terreno tornou-se fertilissimo e está coberto de viçosos cacaueiros, cafeei-

ros e outras plantas úteis ; o por entre estas e nas circumvisinhanças, as arvores

silvestres modernas tomam um vigor e desenvolvimento que as tornam bem pouco

diirerentes das das mais antigas da ílore^ta.

Nestas mesmas várzeas que formam a margem occidental do baixo Tocan-

tins, ha, segundo informações exactas, outros Sambaquis formando um extenso

cordão que começa 8 milha-, ao S. c termina vinte e quatro milhas ao N. de

Cametá, todos no mesmo estado c condições dos dous já descriptos.

li' fa"il comprehender como e porque se acham os Sambaquis devastados e

em total ruina, lembr.uidj que ha mais de um século as suas conchas tém &ido

consumidas nas fabricas de cal.

(Concluo e>ta ligeira noticia transcrevendo os dous seguintes trechos do Ro-

teiro de Viafjeni, escripto em 17()8 i)elo erudito Arcypreste l)r. Monteiro de No-

ronha, trechos (jue confirmam em grande parte as informações (pie me foram

ministradis.
*

' Roteiro de Viagem da cidade do Pará aos xdtimos domínios portugueses no Amazonas, etc,
impresso na Collecção de Noticias para a Historia e Geographia das Nações ultramarinas. Vol. G''

Lisboa—18õG.
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« Entro a Villa-Vicosii * c o canal do Limoeiro se acham diialadas minas

de BribigOe-^ c as conchas marinhas ^ a quo dão o nome do Sernamhij, dií que

se faz considerável quantidade de cal, que 6 outro ramo do commerclo (l'a(iuella

ViUa.

« Das mesmas conchas ha taml)em grandes minas no rio Canati^-ú da Ilha de

Marajó e nos rios Maracanã e Mcrapanim. »

De regresso á capital, recebendo o i" n. dos Archivou do Museu Nacional em que

vem transcripto o relatório do Sr. Professor G. Wiener sobre os Saml)<ujuis de Santa

Catharina, li com o maior interesse este trabalho que, além de ler sabido da mão

de um homem tão distincto no mundo scientiíico, não podia chegar-me mais a

propósito ; e eu o tomaria por guia e modelo, si passuisse elementos sufficientes

para dar ao meu escripto um caracter scientifico, em vez de encerral-o, como

força é fazel-o, nos limites de uma simples Noticia.

Lendo a deseripção topographica dos Sambaquis de Santa Catharina, pare-

ceu-me estar o Sr. Wiener a descrever a miior parte dos lugares que eu acabava

de visitar, não diíTerindo muito lu suas das notas que tomei.

Esta coincidência de factos e circumstancias topographicas, á respeito de Sam-

baquis situados em latitudes tão diíTerentes, leva-me a pensar que as causas que

produziram os do Sul foram em grande parte, as mesmas que deram origem

aos do Norte.

Ha, comtudo, alguns pontos em que os factos observados em Santa Catharina

não coincidem bem com os observados no Pará. Som discutir estas diílerenças que

podem ser muito reduzidas após investigações que aqui se fizerem de um modo com-

pleto, exporei simplesmente o que pude observar, adoptando para maior clareza

alguns dos capítulos do Relatório do Sr. Wiener.

Os Sambaquis marinhos ou costeiros estão geralmente reduzidos a pequenas,

e, as vezes, mesíiuinhas proporções em relação ao que eram ha perto de 2 sécu-

los, em consequência da grande exportação que desde então se tem feito de suas

conchas para alimentar as fabricas de cal da capital.
^

Com excepção dos de S. João e do Yianna. todos se acham no moio dos

Mangaes e 2 até 5 milhas distantes do mar.

' E' hoje cidade de Cametá.

2 As conchas não são marinhas, mas sim fluviateis, havendo muitas terrestres.

3 Contei 8 barcos nos ri^^s Pirabas e Juapirica, occupados em ^arrepr Sernamby, e fai info™^^

de que mais 4 tinham partido carregados para a capital.
.
O maior desses baicos tem capacidade

para 600 alqueires de Sernamby e o menor não carrega mais do 00.
ti,..i,i„« „« rlosneyas

O Sernamby posto na fabrica é pago a 500 rs. por alqueire e_ c»^*^ ^^^',«^' ^''f,^f.,/^. tuPog ^o
deixa ao dono o lucro liquido de 10 a 305000, em cada viageni, nao entrando na t<nita os juros cio

capital empregado e a despeza de reparos e de conservação do navio.
^ v _ F VVoL IV - F.IG.
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Quanto ás suas formas ó impossível hoje delerminal-as com alguma cerleza,

por se acharem muilo derruidos e como (|ue decorados.

.\s cjiK-ha> ({iiyi cjmpõem os Samba(|uis mariídius pertencem quasi unicamente

ao género Vcnus ; alguns especimen-i de Área e de Cardium e um de Terebra-

tido, foram as únicas e.vcepçõei (pie achei.

E' certo (jue nas Minas da Coròa-Nova, do Clarindo, e outras, appareciam, á

supcríicie, restos de ostras, Pliolas, Trocluis, liullunus, etc. ; mas eu as não

considerei como fazendo parle dos Sambaijuis ; tendo sido nuuto provavelmente

para alli levadas pelos Iripolantes das canoas.

No mesmo caso estão as tenazes de carangueijos, os ossos do Peixc-lioi e de

Antaços de Lrulinga, l^escadas e outros peixes muito estimados que constituem,

com a farinha, a principal e, ás vezes, única alimentação dos habitantes da

costa.

Não encontrei vestígios de ignição nos Sambaquis, pois (jue considero estra-

nho a estes um ou outro pequeno pedaço de carvão que achei em incrustações de

conchas com restos de crustáceos, como se vô da amostra que também faço hoje

seguir. Entretanto é bem possível e mesmo provável que taes vestígios se des-

cubram em alguns cortes e excavaçOes que para o futuro forem feitas.

Olbjcctos colliicios laos Saiial^aquis. — Já os mencionei

na parte descripliva, e estão relacionados em notas que os acompanham. Alguns

dos objectos seguem no mesmo estado em que se achavam nos Sambaquis, para

mostrarem a sua cor local.

Syntlioso. — As observações que tenho de fazer sobre algiuis pontos

da Synlhese com que o Sr. AViener concluio o seu relatório devem ser entendi-

das unicamente com applicação aos Sambaquis do Pai"á.

Examinando e analysando a construcção dos Sandjaíjuis por todas as suas

faces, peça i)or peça, o insigne Naturalista, além das conclusões a que chegou,

emittio as seguintes proposições :

1.' Que corpos humanos nunca foram depositados inteiros nos Sambaquis;

2' (juc clles são também restos de refeições dos índios e que a carne humana

era provavelmente mais apreciada do (jue (piahjuer outro alimento ; -V que os

índios dos Sambaíiuis eram um povo que só via no seu semelhante um objecto

de alimentação.

Estas proposições não me parecem applicaveis aos Sambaquis do Pará.

Contra a 1' temos o facto, testemunhado por pessoas de conceito, de se ler
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enconlrado, como já íicou rcterido, na Mina da Curua-.Ynm, dons o<(jiicletos

humanos inteiros e unidos um ao outro, c ni do Clarindo, — outro não só inteiro

mas enccrradj cm uma urna, ;í ^iiisa das dos Aruan^ de Marajó o do Maracá,
na Guyana lirasiloira.

Ouiíiita á 2' e 3' creio estar i)Mn averiguado ([uo os índios (ao menos do
Pará e Amazonas) ainda os miis aiitliropjphagos não comiam carne lium;inicomo

quem come mariscos c peixes, nem mesmo para saíi^faze^elll ji fome, e segura-

mente nenlium deiles jamais vio no seu semeliianle um ^implrs objacU) de alimen-

tação! Os mais ferozes comiam, sim, a carne humana, nuis só a dos seus

inimigos e não a comiam sinão para satisfazerem ao seu cx^c^sivo ódio e extiMoi-

dinario espirito de vingança.

Eclacle cios Sainlbaquis. — O Sr. Wiener e-tudandocom seu cos-

tumado critério os Sambaquis de Santa Catharina, calculou a sua (^ladc em 2 a

'^ Feculos.

líesta examinar si este calculo é egualmente applicavel aos do Pará, ou por

outras palavras, si estes são originariamente contemporâneos dos ds Santa Calharina.

Eis um problema de diíliril solução, para cuja discussão não c<tou preparado,

por faltarem quasi absolutamente os dados indispensáveis. Vejamos, porém, si

com o recurso de alguns factos e de hypotheses, póde-se achar alguma luz

que nos guie no meio das trovas em (|ue tão interessante assumpto se a^ha en-

volvido .

Visitando os Sambaquis notei que a maior parte dos da Costa estavam as-

sentados sobre coroas de arèa e lodo, actualmente cercadas de mangues até al-

gumas milhas distantes do mar. Notei egualmente que os íluviaes ou os de Cametá,

hoje cobertos c rodeados de grandes arvores, repousavam sobre um leito de

argilla escurecida por detrietos vegetaes, — forma ordinária dos depósitos alluviaes

que, com os nomes de Praias ou JJaixos, apparecem no meio do leito ou á beira

do Tocantins, do baixo Amazonas, e outro ^^ grandes rios do Pará.

Não se podendo admitlir que os selvagens fossem exercer sua glutonaria no

meio das maltas de Cametá ou do^ mangies da Costa, poi- não achariam lá

os mariscos que procuravam, parece (jue se deve con^^liiir (lue elles começaram

a acampar-se alli na épocha em que aquelhs coroas e praias acabavam de se

elevar do seio das aguas, privadas ainda de qualquer espécie de plantas.

Não é isto levar muito longe a edade dos Sand)aquis. Nestes climas equi-

noxiaes as condições hydrographicas são sujeitas a tantas variações e mudanças

acceleradas quanto é extraordinário o desenvolvimento da vida vegelal. As provas

abundam por toda a parte e os numerosos phenomenos desta ordem se repetem

com uma variação admirável em cada anuo.
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QiKuilo ao povo que deu origem aos Sambaijuis, é força convir que deviam

ser selvagens sem noção alguma de agricultura, vivendo da caça, habitando parte

do anno as terras cnchutas ou altas, onde abundavam animaes de cuja carne se

nutriam; que as suas malocas no começo do verão, acompanhando o movimento

decrescente das aguas e a emigração dos animaes, desciam para o littoral ou

para as planícies onde cada uma levantava sua tenda sobre uma coliina, coroa de

aròa ou praia abandonada pelas aguas, e ahi passavam a estação vernal, nutrin-

do-se prin"ipalmente de mollus"os, cujas conchas vasias eram atiradas a esmo em

torno das tendas, do mesmo modo que os ossos de animaes e todos os rectos de

cosinha.

Si durante a estação fallecia algum destes Mal.icophagos, seu corpo, na forma

do costaniG geral dos selvagens, era sepultado alli mesmo, no meio das conchas

amontoadas e o mais perto possível da rede cm que dormia o pae, mãi, irmão

filho ou mulher do fallecido.

Isto c repugnante, como observa o sr. Wiener, mas era um costume geral

que ainda hoje subsiste e que constituía uma demonstração de veneração e ami-

zade ao fallecido de ((uem os parentes não se queriaai separar.

Estas ssenas da vida selvagem se reproduziam em cada verão e, á m3rc}

dellaí, cresciam e avultavam os materiaes que constituíram os Samb:iquís.

Não ha elementos para se dizer (luae? foram os selvagens que formaram os

Sambaquis marinhos do Pará ; e, pois, nada direi sobre elles. Quanto aos (luviaes

ou os de Camela, pódem-se enunciar algumas idéas ou hypotlieses com o soccorro

d'alguiis, ainda que raros, dados históricos que possuímos.

E' cb-iro que os Sambaciuis do Pará nada devem aos Tupinambás ; c penso

também que não se pode attril)uil-os aos Tupinaes, pois que, não obstante a

opinião muito respeitável do aalor da Noticia do Brazil, pareee não haver pro-

bai)ilidade de terem elles estendido seu domínio até o Pará.

Tem-se averiguado que grande numero de tribus selvagens do Peru emigraram

para as regiões oríent:ies, fugindo ao contacto da civilisação que os Incas conquis-

tadores tinham introduzido e propagavam, mesmo a ponta de espada. Mallocas

de rebeldes, vencidos e perseguidos, atravessando monlanhas o llorestas, ou seguindo

os valles dos rios, chegaram á planície c acamparam onde melhor lhes convi-

nha ; umas postaram-se nas margens do Amazonas superior e outras desceram

até á coniluencia do Madeira e Tapajós e mesmo até perto do occeano.

Entre outros povos emigrados do Peru contam-se os Muras, os Munduruciis

(Muturur-ii) e os Tapajós ou Tapayós.

Os Nhengaibas que habitavam as mattas e illias da Gosta O. e S. O. da

lliia do Marajó não podiam deixar de ser uma tribu de nação dos Muras com

os quaes se confinidiam, tanto por seus costumes grosseiros c brutaos e caracter
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audacioso, como pola sua admirável perícia na navegação espe -ial dos furos, iga-

rapés c lagos, a cujas margens tinham suas tendas volantes á guisa dos Muras.

Eis aqui povos peruanos acampudus longos annos (juasi ao pj da barra do

Pará *
1 E este facto nos faz crer (pio outras tribus, apossando-se das terras b:i-

nhadas pelo Tocantins, nellas acamparam e deram origem aos Sami)a(iuis de Ca-

mela.

No lado Occidental da Província foi bem conhecida a tribu Tapayós que oc-

cupava as margens do rio deste nome. Pare?e que a estes Indius se pode atlri-

buir os sambaquis que existem no território (juo elles habitavam ou (jue íicava

sob sua influencia, como os da Fazenda Taperinha, á E. de Santarém ; os das

Campinas do Lago Grande ; e emfim um outro nuiito pro\imo á margem direita

do Amazonas e quasi em frente á cidade de Óbidos.

Assim, bem que na ausência quasi completa de dados indispensáveis, seja

presentemente impossível determinar com alguma certeza a idade destes Samba-

quis, creio que se poderá admitir que elles começaram a formar-se n'uma épocha

correspondente ao estabelecimento ou consolidaçrio da Monarchia dos Incas no Peru.

Faço votos para que a hypothese aqui registrada tenha o mérito do chamar

a attenção dos homens scientificos, convidando-os a discutirem este assumpto,

ainda muito obscuro, mas de um alto interesse para o nosso paiz.

Vou terminar com um Aviso— aos futuros exploradores dos togares por mim

visitados.

Eu disse no começo deste escripto que informações innexactas collocaram-me

em condições as mais desvantajosas para bem desempenhar a minha missão á costa

do Pará.

Tinham-me eíTectivãmente aííirmado, na capital, que a viagem á Salinas não

excederia de 60 horas — Í2 a â e meio dias : gastámos 1-48 horas, ou 6 dias.

Aílirmavam que em Salinas havia montanhas de Sernamby e que eu acharia tudo

em abundância : viveres, canoas, trabalhadores, etc.

A primeira noticia que em Salinas achamos foi que já não havia minas de

Sernamby senão muito longe d'alli.

Tive de ficar uma semana inteira naquella povoação, esperando que appa-

recesse uma canoa para levar-me ás minas de Sernamby. Nesse interiín procurei

1 Entre as tribus de ]\Iarajó, a única que se achava em c intacto c.jm o occoano eia a dos Aruans

Não alludo anui a estes indias, que não considero originários do Peru, e «lue eram siiporiores

a todos os outros do Brazil por certo grau de progresso a que tinham chegado, especialmente na

arte cerâmica, como o attestam os seus artefactos de que o Museu Nacional possue copiosos e ueiios

exemplares.
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eiu vão conlraclm' dous ou Ires Irahalhadores para fazer excavações nas iDÍnas;

apezar da olFerla de vantajosos salários não obtive nem um, nem mesmo dentre

(^s rapazes que passavam as tardes a jogar a peteca no largo da povoação.

Chegou afinal uma canoa e fretei a. A Iripolação constava do dono da canoa

e de um fdho deste.

Nenhum dellcs sabendo cosinhar, o meu criado supprio esta falta e arvo-

rou-se em mestre cosinheiro, arte que elle exerceu pela primeira vez na sua

vida.

Comprei para a viagem todo o mantimento (pie achei á venda ;
isto é

:
1

kilogr. de arroz pilado, 1 galb e '2 paneiros de farinha, único género que havia

em al)undancia.

O dono da canoa obrigou-se a levar um pote cheio de agua potável. Mas no

primeiro dia de viagem fomos assaltados pela sôde durante -4 horas, por ter-se

esgotado a agua que levávamos.

Não achamos caca em parte alguma, com excepção dos Guarás que eram muito

esquivos.

Em compensação os peixes eram. tão abundantes naíiuella estação que os pes-

cadores se admiravam da generosidade com que eu lhes pagava meia dúzia de ex-

cellente? pescadas por um bilhete de 500 reis.

Quem tiver de transitar pelos Furos para evitar os perigoso encommodos do

mar, deve antes de partir fazer uma grande provisão de paciência para supportar

esta enfadonha viagem.

Tem de atravessar extensos pantanaes, escuros e desertos, onde não ha outros

^ivenles além dos caranguejos, Aratus [Scsanna] que com a maré cheia se abrigam

iiDs troncos e raizes dos mangues, e de uma chusma de Maroins (juc começam

sua canq),inha ás (> horas da tarde e a'^al)am ás 7 horas da manhã se-

guinte.

Terá frequentemente de i)rc"ii)itar ou abandonar o seu serviço, embarcar e

remar a luda pressa i)ar,i não perder a maré e licar encalhado no lodo dos Mangaes

.)u em se^o sobre coroas de aròa cm plena bahia, exposto a ventos rijos c a alagações

quasi infallivcis.

Nos furos, a regra é jiarar a cada momento, á espera da enchente para (juc

a canoa possa sahir do^ atoleiros.

Tcrii emíim de experimentar toda a sorte de de?epções e privações, ás vezes

mesmo sede e fome, si da capitd não levar comsigo c ás suas ordens um
pt^soal suíliciente, ferramentas, viveres, tudo emíim (juanlo é necessário aos tra-

i)alhos projectados e á alimentação (luolidiana.
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Estes pormenores podem parecer superlliios á muií^r parle dos liomeiH, aiiid.i

aos mais doutos (iiie não estiverem familiarisados com os costumes e condições

dos habitantes e com as disposições physi"as dus lufares tão pouco povoados
;
pa-

recerão mesmo Iriviaes e cnfadonlios áíiuclics que só tem viajado de cidade em

cidade, abordo de vapores, com todas as commodidades e boa companhia. Nunca,

porém, serão demais para o-, homens scientifico-; que a nobre ambição do saber

obriga tantas vezes a longas e penosas viagens.

Belém do Pará — Outubro de 1S76.

9J. J. 9^erreira ^enna
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ESTUDOS
Sobre a evolução morpliologica cios tecidos' nos caules sarmentosos

PELO DU.

LADISL^U ISTETTO

(CONTINUAÇÃO DA PAGINA 30)

* *

indaguemos, antes de entrar em quaesquer apreciações phytotomicas, qual a causa

primordial dessa quasi unicidade de crescimento dos caules sarmentosos.

De meus estudos comparativos sobre o máximo desenvolvimento destes vegetaes e

em particular sobre o numero de merithallos produzidos pelos que d'entre elles mais se

distinguem nas famílias das Sapindaceas, d.is Malpighiaceas, das Dillemiaceas, das Big-

nonea'?eas, das Leguminosas, das Curcubita'.'eas e das Synanthereas, tenho inferido que

mais aos vegetaes arbustivos que aos arborescantes os devemos equiparar. E eílec-

tivamente os sarmentos Stão plantas (jue deviam ter tido primitivamente proporções eguacs

ás dos mais vigorosos e desenvolvidos arbusculos hoje conhecidas, c que habilando as

ílorestas sombrias e compactas das primeiras edades da llóra actual, onde não lhes era

possível o gozo da luz directa do sol, distenderam-se por uma constante e aturada evo-

lução de todos os tecidos do caule para o só crescimento longitudinal, até que dada

lhes foi attingir a copa do arvoredo e expor com as delle suas folhas e vergonteas á

elaboração da seiva deíjue são agenles immedialos os raios solares.

Força é confessar que não ha, no reino vegetal, nem vitalidade mais notável,

nem mais eloquente exemplificação da adaptação cumulativa ; e accrescentarei que

nenhum outro facto mais saliente que este, ou egual siquer a elle se nos depara, como

-prova da lucta pela vida, entre as plantas.

A própria forma dos caules sarmentosos parece que isso mesmo nos diMmncia,

apresentando-nos, nasinnumeras transformações que foram experimentando, os instru-

mentos ou os meios eííicientes de que se soccorreram para a obtenção daquelle íim.

VoL. I - F. 21.
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Assim c (luc todos quantos, por uma que ou chamarei iiisunicieucia orgânica, não po-

(leram ^erprntiMr desde logo cm hélice ' ao lungo dos troncos das arvores mais pró-

ximas liaiisformaram cm gavinhas- ou uniias recurvadas, uns as folhas iníciras, outros

03 pociolos ou algum foliolo, nuiitos, cmOm, os pedúnculos lloraos, as estipulas, ou uma^

raizes adventícias de especial niturcz.i, e armados desses appareliios apprelicnsores ten-

(aram c conseguiram escalar, de i)ar com as trepadeiras volúveis, as grandes arvores a

cuja sombra tinham succumbido, lu-laudu, miliiares do gerações ái S3us ante-

p.issados.

O (pie seja a subtileza da t ictilidade destes singulares apparelhjs só a pode

apreciar (piem se consagrou ao exame dos movimentos revolulivos das gavinhas,

movimentos, tão de accordo com as iiccessidades do vegetal e tão em relação

com o seu apego aos objectos circumvizinhos que, esluduljs cuidadosamente na

sua, algumas vezes, célere circumvolução, dir-se-hia haver ahi sccreli intcUigen^-ia

por cuj.) iniluxo é dirigido tão perfeito e, na apparencia, tão conscienáoso orga-

nismo.

A gaviniia, assim como o caule volúvel, cujo movimento c scnsibilidad.3 cila possue

em grau muito mais elevado, c\c?uta, ao começar a sua incurvação para o corpo que

lho deve servir de tutor, uma nutação atj certj ponto semelhante ao movimento

curvilíneo c por a^sim dizer de tacteamentj que faria com a cabeça um ;;nimal am-

blyope á procura de um alimento que elle houvesse vaganiente presenlidj mais pelo

olfato do que [)ela vista.

A diirerença é que na planta, o movimento é muito mais lento c como (pic depen-

dente da acção da luz ou de qualquer outra causa com ellectiva ascendência na cir-

culação do caule.

Dizer em quanto tempo chega ao seu termo o cyclo do furmação de uma ga-

vinha, o me.^mo lora eiuunerar centenas de espe:ies olíerecendo todos os graus de cir-

cumvoluçOes, desde as mais retardatárias, que e.vigem para se lixarem 2, 3 c

mais dias, atj as mais precipites que se evecutam cm 20 c 25 minutos, conforme a

natureza da plania, a uberdade do sob c os elemenlos cliaiaterlcos da localidade. Seja,

entrelanlo, (piai fora causa physiologica e primordial d'essa nutação espiral, não parece

ser outra a suii causa physica e immediata sinão o desenvolvimento incípiilateral do

órgão in!-urvado, desenvolvimento que se ellectúa com maior energia e mais rapida-

' Cfirlos Darwin acredita torom sido primitivamente volúveis todas as plantas trepadeiras, sendo
transformo rões desse typ > original as que possuem actualmente o só movimento revulutivo nos órgãos fo-
leaceos e axillares mais ou menos modificados. Segundo os argumentos dadoctrina evolutiva não ha difli-

culdade em scadmittir (jue assim fosse; mas haseando-mc nas minhas observações in natura sobre tantas
centenas de espécies de caules sarmentosos, força é confessar (jue si vejo, de accordo com a opinião do
illustrc naturalista, nessa incompleta ou imperfeita vnliibilidade dos caules erectos, vestigios de sua franca
espiralisai;!io, nada me faz recusar, atites mais prumptamente acceilar a hvpothese de que, por inaptidão
orgânica ou por uma espécie de idiosyncrasia, si tal expressão me é perniittida, não se poderam de todo
submetter estes caules á forma helicoidal dos outros, fazendo-o unicamente os órgãos de taes plantas que
mais facilmente se poderam transformar em gavinhas e isso exageradamente, por uma lei cmipensadora
e naturalissima nos preceitos da evolução.

* NSl; será esta palavra uma corrupção do diminutivo de gafa (do gr. kamutô: entortar) signiíicand.i
pequeno gancho de que usavam os antigos bésttiros?
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nienle em (oda a região opposla ao lado coiravo do caule do quo para sobre es£e

lado.

De modo que estudada minuciosamente a natureza das pl;inta> trepadeiras, com-

parados o;^ tecidos de seu caule com os dos outros caules, observados os seus liabitos,

suas ingeniaes impulsões, seu progreilimento ou desalento em relaçtão ao solo e ao

clima cm que vivem, não ha negar-lhes, como base ou elemento promutjr de su:i sin-

gular desLMivolução, o concurso dedous i)hcnomenos que-p:jr alguns physiologistas serão

chamados simplesmente casos teratologicos, mas (jue para mim se me afíiguram opulen-

tíssimos exemplos de adaptação cumulativa ou, si tanto, monstruosa, tendo per base

uma heran;a de successivas transformaçõos. Estes dous phenomenos são os seguintes:

l°Adistenção excessiva dos te?idos no só sentido do eixo do caule, cm detri-

mento de suii diametral ou transversal ampliação;

2° A desenvolução helicoidal, e por tanto ineiiuilat^ral do pliloema c do xylema,

geral no caule das trepadeiras volúveis, e limitaria ás gavinhas das que o não são, sendo

para notar-se que nenhuma dc'sta^ ultimas ainda vi que não apresentasse uma tal ou

qual torsão, ou como vestígio de sua primitiva natureza, admittida (juo seja a hypothese

de C. Darwin, ou como denunciamento excepcional de sua tal ou qual refractariedade

ao desenvolvimento revolulivo completo e natural em outro ponto que não nas gavinhas.

Do primeiro destes phenomenos e pi-inc'ipalmente do sogundo é que se originaram todas as

irregularidades e anomalias dos caules das Sapindaceas, das Malpigliiaceis, das Bigno-

niaceas, das 31enispermaceas e de algumas outras famílias representadas por grande

numero de plantas enrediças. Estas anomalias consistem, em sua maior parte, na

subdivisão do systema fdjro-vascular em corpos lenhosos, distinctos no meio dos tecidos

corticaes (Sapindaceas), ou em laminas justapostas e apenas separadas por delgadís-

simas camadas de tecido conjunctivo (Menispermaceas), ou ainda n'uma segmentação

radial mais ou menos profunda de todo o cylindro lenhoso, ás vezes exteriormente

denunciada pela canícularísação externa da casca (Bignoniaceas, Malpighiacoas, eto.)

Entretanto, em qualquer dos três supramencionados modos de anormal constructura

dos caules sarmentosos, nenhuma outra causa se-me-ha deparado, nem supponho existir,

sinão uma tendência de retorno atávico do próprio organismo ou, si é preferível, uma

espécie de retardamento correctivo ao excesso de crescimento longitudinal do caule, mas

que só parcial, irregular e insolitamente o consegue, á samelhanca dessas medidas coer-

civas empregadas irroílectidamente na ordem social contra abusos de longos annos arrai-

gados e que, sem conseguir extirpal-os ou tolher-lhes de todo o passo, pouco mais fazem

do que trazerem em si mesmas novas irregularidades e quantas vezes mais descom-

munaes dislates

!

De minhas observações, durante perto de quinze annos sobre taes anomalias morpho-

lógicas, ouso inferir que estão ellas geralmente em relação com as trepadeiras mais ra-

malhudas, e que, por tanto, maior numero de folhas offerecem á elaboração da seiva sob

a acção da luz. Dever-se-ha, dahi, concluir que ha mais vitalidade nestas plantas do que

nas de caule regular? Temeridade fora, sinão sem-razão, assim pensar. Demais, convêm
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poiul-Tiir (iiie os sarmentos de caule anomalj pur mais ramosos c rolliiidos (jue se apre-

sentem não alliiigcai iiiin^a o mesmo comprimento dos de caule regular.

Dir-se-hia atJ (]ue a estes últimos, na sua rápida tensão, mal lhes ciiega a seiva

nutritiva para a manutenção dos longos meritliallos e de alguns ramos filiformes arro-

jados ás grimpas mais altas do arvoredo como (íí'^(í-> fios de soda, ténues mas resistentes,

que vemos ás vezes di>tensos pelas aranlias domaslicas nos intercolumneos dos

c(lifi:'ios.

Do ({ue lenho exposto, ha sim uma illação irrecusável e (pie de modj algum deve

ser arpii esquorida : é a que fi\a com muitos indicios de acerto a anterioridade dos sar-

in 'iitos normaes aosd^ estru^tura iri\'gular, os qu.ies parecem ter sido o resultado de

unia cjrta modificação reversiva mas incompleta, e monstruosa, ao typo normal, eilecluada

em progressiva adaptação, ou sob a infiuencia de maior insolação, ou no meio de florestas

menos compacta^, ou em climas mais secco^, ou, emfim, n'outras circumstan^ias d-í

egual efiicacia.

Como assumpto correlactivo aos destes confrontos, seja-me dadoaccrescentar que

jwuquissimos são os caules de estructura anormal que se mostram francauKMite volúveis,

sendo que esses mesmos não perlenc-em á classe das anomalias constiliiidas pelos corpos

lenhosos independentes ; fa^to este de si cuiioso e ainda mais para se con>iderar detida-

mente por parecer uma prova coníirmativa da hypothese de C. Darwin acerca da pre-

cessão evolutiva dos sarmentos volúveis sobre os outros.

E porque me não desvie da ordem indutiva que adaptei nas considerações desta

introdu?çào,onde me vou esforçando por enfeixar em breve synthese todas as minhas pas-

sadas e presentes investigações, as quaes só no corpo destes Estudos com mais lenleza

procurarei explanar, não proseguirei sem tractar, ainda que ao de leve, da variabilidade

retrograda, mas de atavismo natural, por({ue é de suppôr teriam de passar quasi todas

as plantas trepadeiras volúveis ou erectas, í i sobre cilas actuasse por muitos seculoí

inlliicn ia contraria ao seu caracter anonudo.

Para o> phy.-iologistas que se hão consagrado ao estudo da variabilidade dependente

de causas externas e auxiliadas por uma gi-ande vitalidade de herança progressiva, não

é de^cunhe ida a inqjulsão (|ue tomam certos organi.-«mas para a reivindicação de seus

primitivos caracteres, si chegam a cessar de todo essas causas e, mais ainda, si nos

mesmo> organi.Mnos conscrvou-se como em força ou poten?ia latente uma certa predis-

posição ao moivmento reversivo,—primeiro indirio de seu mais ou menos remoto, porém

infallivel atavismo.

Si, como sii|)ponho e é, a todo'' os req)eit)s mais (fue muito pr«)vaval, foi causa

bastante, no e\:*esso da descnvolução loiígitutlinil dos caule ^ sarmiMitosos, a necessidade

que tiveram d», se distenderem at' as franças das malas (jue lhes roubavam, cum

a Nida, a 111/ di» sol, [)arec3 de natural consequenoia que desappare-endo esta causa,

cesse para o; sarmentjs a uni idade de seu singular crescimento. E boa razão me estão

desde já a ass.-gurar, na manutenção desta hypothese, aUrepadeiras de conslruclura

anormal á (pie ainda ha p^u -o me referi (pag. 35), as quaes por se haverem afastado do
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interior das floreias virgens *, a pros.MiLun eire'tivanicnlj, a lucu ver, unui primeira

phase da rever.são aj typj nurni.d d.is dicolyleduins, si be:n (ju^ pjr e:n(iuan:o essa

primoir^i iaipulsãj do aUivisnio niuslre-se com earachr de aind.i maior de-pauterio

morphologiro.

Enlrelanlo, c misLor adveriir (]uc, em oppjsiçãu a eU^s sarmentos, liio f.ciimenle

predispostos a volver^m-se ao lypo (b seus antepassado;, outros, c em muito maior

numero, tealio vi-lo (ju; se mo;tram completamente refractirios ao mesmo incitamento

de i'etoriio.

Não se aiiarão neUe caso o Lúpulo {lliiniulus Lupulus L.) e as numero«us

especijs dos géneros : Pisiini, Fnba, l^liascoíus, Dolíchos a culras muitas trei)..(ieir,is

alimanticias de h i lauto > se ulo^ cultivadas na Ásia e na Europ.i, sem que se lhes haja

alterado nolavelmente o caule sarm^ntoso? Ou haverá, como estou dispo >to a crjr, [)m\\

e;tas plantas enrediça; de proporções diminutas, outras leis e outras cau.as regu-

ladoras?

A esto reípeito tjnho registrado numerosas observações (jus, por do. cabida > no Ma;

nolas dj simples introdu-^ção, nãopódeai ler aqui lugir; algumas, comludo, referirei por

mais adipúadas ao as-umpto ou antos por se me afligurarem ex^elLmte; justiliciçãe-.

do tão adver as e inevpli aveis propondoranoias. Sirvam de exeaiplo a Pitangueira

(St iioralijx Michela, líerg.j, o Ciijuoiro fAnarardiuin occídcntalc, L.J, s. Jaí}ueira [Arto-

carpus integ rifolia) e outras plantas indígenas ou de ha muito ac:'limadas no solo bra-

zileiro, as quaes si, pela mão do homem ou pela deje:ção das aves e dos mammiferos,

chegam a nascer no meio das llorestas, logo se lhes apruma e udolgaça o caule, alon-

gam-se-lhsj os merithallos, diminúe-so-lhos o numero de folhas e ainda mais o d^

ramos, e tão demudadas ficam que mal as conheceria quem lhes não conhecejse a

promplae ingenita variabilid ide. Si, porém, são por este lado dignas de attonção estas

arvores, menos o não são pola facilidade com que se volvem, em campo ab?rto, á

fácies própria e individual do sua espeie, tomando de prompto os caracteres exteriore-

de plantas das planuras, como realmente o são.

O nome popular do Cajuoiro e de Pitanguoira da mata, de que usam em algumas

províncias, não tom outra origeai e indicam ao mesmo tempo (jue se trata de madeiras

que dão traves do dimon^õos mui'.as vezes surprendentos '.

Entretanto outras plantas ha na flora brazileira que parocom rofra'?tarias a esta

prompía adapiação. Eníre e.4asbasta-mocitar o Jacalirão (Lasiandrn), que, assim fura

1 As espécies do género Seriania, que offerccein na estructura do caule os caracteres anómalos de que

dei parcial e incompletamente noticia nos Coí«pít;s Bemlus da Academia das Seiencias e n >s Annales des

Sciences NatureUes, acham-se nas raias dos matos rarefeitos cujo aspecto indicam terreno ha muito tempo
desmoutado de sua primitiva vegetação ; nas mesmas localidades tenho encontrado a T/uwowia ventricosa

que é o mais bello typo das anomalias do caule das Sapindaceas.

2 Na província de Santa Catharina encontrei Pitangueiras com VZ metros de altura, e com os troncos tão

rectos que só assim comprchendi que delles se fizessem portaes e traves de 8 metros de extensaj, como

d"antes m'o haviam assegurado.
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íonio (I Milro (las ílort^slas, conserva constaiílcmenlc sua haslc om linha rocia, dosenvol-

veii(li) uni •anioiitc uni [)()U''0 mais o raio tia copa com o alongamento de seus ramos,

quando vi\e f mm do^ bos(iuos.

O mais nafm-al exemplo, desta coiilumaeia apresentam-n'o as Eucalyplus, plantas

o\ati\as mas de.linadas peda sua prompla a •(•linuu^âo, enlre nós, a povoar, dentro

€ni pouco, todas as nossas charnecas alagiuli/as e insalubres, lojío que fòr com[)reliendida

a sua e\iííencia hereditária c artilicialmente satisfeita por meio da cullura collecliva.

Hahiliuulas a viver socialmente em extensas ílorestas, nada houve que as fizesse

acceilar a adaptação ao viver solilario, ou i)or(iue se lhes opponha uma herança nimia-

jnenle conservadora, em virtude da qual s.Mhcs íixou e con^ubstanciju par milhare^dc

annosessa mesma sociabilidade, ou ponpie só do pouco tempo a esta parte tenham sido

deslocadas de ircu ha muito radicado elemento e não baste o lapso de tempo decorrido

para combater caracteres que só por aturada evolução poderam ser conquistados.

Como (píer que seja, este vegetal não se desenvolve sinão como si estivera em plena e

•ospossa lloresta, e porque não seja muito fa^'il dar ao seu caule o -guio e frágil um

lutor(jue o proteja eni"azmente n'unra altura de 12 u 15 metros, quebra-se-lhe a ex-

tremidade da haste á menor lufada, o desappare^e deste modo o seu caracteristico

ilesenvolvimenlo longitudinal. São vegefae> (jue i)or esta particularidade parecem ter

seguido até certo ponto a evolução das Coníferas mais elevadas c das grandes monoco-

t}ledones de que nos dão bellos exemplos os maiores representantes das Musaceas,

das Gramíneas, das Cyperaceas c muitas de nossas palmeiras.

E eílectivamente as ílorestas de Eucalyptus, na Austrália, bem como as mais

espessas matas interlropicaes, devem dar uma idéa di- que foram os bosques das

épochas devonianna e carbonífera, constituídos, em boa parte, de mono'"otyleilones e

de dicotyledones gynuiospermeas, pois que muito tand)em liMubram os matagaes de

Taquara-assú (Bambam), tão communs nas fraldas das serras dos Órgãos c da

Manli(pi('ii'a, os palmares formados por espécies nimiamente sociaes, pertencentes

prin-ipdmentc aos géneros Allalca, Maaritia, Aslrocanjam, clc, e linalmonte os

vastos coutos de Araucária braziíiensis, caracleristicos das alliplanuras do sul do

Hrazíl.

Estes apontamentos não são tão cxtr.inhos quanto poderiam a^aso parecer á

ílesenvolução anormal das trepadeiras, pois que em todas as plantas ílorestaes c ni-

miamente sociaes, á que me acabo de referir, é mister reconhecer (jue houve a

necessidade de um desenvolvimento de idenli 'a, posto (pie muito menor, anomalia.

Ouantoaosvegetaes sarmentosos onde esta irregularidade de estructura attingíu

tamanha^ proporções, deprehende-sc naturalmente do que expendi acerca de sua longa

c progressiva transformação, que são de origem posterior não só ás nionocotyledones

€ dicotyledones gymnospermea>, sinão ainda tamb;^m ás mesmas angiospermeas, das

-quacs conflituem, a meu ver, as mais modernas Iran^formaccjes c os tv|)0s da mais
notável variabilidade. Si no corpo principal destes estudos houver de me approximar
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alguma voz das raias (b uni lfi3 iiu|)0!Íanlo assumpto, (piai eslo ukí parece s:3r, para

então me aperceberei com mais avultada cópia de provas e rum maior a^^-crto ou

cabimento do razões.

Devo agora acere ;cenlar, ao que a^inii explanei, no t:j;'anle á evolução das

varias fórm.is de phnl.is sarmealovis e pii-ticularineiite com relação á precedência

(jue supponho existir do caule regular sobre o de anormal eslru^lura, (jue do sar-

mento erecto, mantido por unha^ curvas em que se transformaram, ou ramo^atro-

phiados, (»u antes, ( ; esse ó o geral dos casos) raizes advcnticias, se (.riginou

provavelmente uma singnlarissima forma de caules atj certo ponto inlermídiarij-

entre os sarmentos não volúveis e as plantas parasitas epii)liytas.

Destes lypo.; vegetaes semi-epiphytas lembro por notável exemplo os caule.-?

de algumas espécies dos géneros Mamiravia, Clusia, Ficas, Urostiiijuia e atí

o caule serpontante {\a Hereda helix, aindi (lue, sob o aspecto de minlias obser-

vações, nieno^ apreciável seja que os primeiras.

Os caules daquellos vegetaes, desenvolvendo-se a principio cylindricos e depois

justapostos e achatados gradualmente até tomarem a forma de bainhas semi-abar-

cante'^ d js tronco ^. que lhes são tutores, acontecendo muitas vezes cslrangulal-os na

compressão, representam, a meu ver, o mais alto grau de desenvolução das trepadeiras,

pois que, jireisando, como a^ima figurei, de elevar-sj ao nivel da cumiada do-

arvoredo, serviram-se das unhas curvas, depois cingiram-se estreitamente aos troncos

tutorej e por tal inod) se adaptaram á necessidade de?ta união que lovando-a ao-

exagero á que lhes davam azo a robustez de sua organisação e as leis naturaes da

evolução, attingiram a forma notável de que lhes veiu a fatal propriedade de estraii-

guladores a cujas consequências devem o nome vulgar de Mata-páu.

O que ó muito para notar-se é que estes caules como o da Marcgraria umhd-

lata e da M. dúbia, desenvolvendo-se como acima expuz, tomam, ao chegar á altura

da copa da arvore que lhes deu apoio, a forma cylindrica normal e produzem uma

folhagem em tudo diííerente da folhagem produzida pela parte achatada e inferior

do caule.

Estes factos perspicuamente mencionados por G. Darwin ' é ainda uma prova

de meu asserto sobre o único fim que parece querer alcançar o sarmento de

expandir sua folhagem sob a influição dos raios solares, agentes eíTicazes da elabo-

ração dos líquidos nutrictivos da vegetação.

Não devo, porém, proscguir nestas cogitações, nem leval-as além do que foi

aqui registrado em prova das idéas que me serviram de fito nesta introducção.

Por agora limito-me a e^las simples notas a que ponho aqui termo para volver-me

1 On the movements and habits of climbing plants (Joiíraal of the Linnean Society, B jtan;,-, 111.

London, 1835.
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(le l'j(Io ao c\inie da evolução niorphologic.i (lo> tecidos do^ caule ^ djs eipós com

<iu ' comecei de occupar-me na priniMra parle deste Irahalho.

Km c)n!imiicrin a) que á p:ig. ÍK) (liAa volum.? linha eu omeçado de expendcM'

ácerM do c.iiial miMlullar, cjm relação ao cresclniMito lougiludiíial do '^ caule ^^ sar-

meutoso^ ca!)e-mc dizer (jue supponh ) livre de duvida (|ue seja a medulla (b tae.^ caules

pelo evlraordinario desenvolvimento lateral que aprc-enta, não meno^ (pie pela pivssão

hydrostati^a ou turgescência das cellulas (jue a con>lituem, nas primeiras ampliações

do nu-rithallo, a causa imiuediata da prompta e pujante distenção do^^ caules sarmentosos.

Accres^e que nessa t?mM edade {\ô merilhallo ou entre-nó, os tecidos do dermatogen^o,

<li) perihlema e do pleronui posto qu:Midianla(lamente diflerenciado^^ e já em certo grio

cju^tituido^ em epiderme, camadas externas corticaes e feixes íihro-vasculares, são

nimiamente c\ten«iveis, e como a tensão do estojo medullar é de facto admirável

relativamente á dos demais teoidos adjacentes, como o provam as investigações dos pro-

fessores Ivraus' e Sachs ^ o desenvolvimentj longitudinal do caule eíTectua-so com cele-

ridade, tanto maior (juanto mais dilatada é a medulla e m;ti^ abundante seiva circula

•endosmosi^amente em seu amplo e podero-o tecido.

Este rápida e singulu' crescimento, poriím, tem seu termo logo que mais avolu-

mados e sobretudo mais rijos os estojo;- da ca^ca e do lenho pela culicularisação das

camadas do dermatogeneo e lignifração das feixes vibro-vasculares principiam a perder

o seu primitivo elasterio e a antepor uma tal ou (jual resistência á tracção sobre clles

exercida longitudinalmente pela medulla. Neste crescimento antagonista em que é

l)otcn"ia positiva o canal medullar c potencia negativa o conjunctodos tecidos externos,

todas ns vantagens são por muito tempo em favor dos caule > sarmontosos. F/ uma lucta,

porém, essa em (pie só em taes caule; tem i)rimazia a medulla ; em quasi todas as

d Muais plaii.tas de ra|)ido crescimento mal os ter^ido^ corticaes entram a inlluir no

croscimenlo diametral d) caule e, portanto, a exercer uma tracção toda lateral ou dia-

metral sobre o parencliyma da mcdiiHa, este já depauper.alo pela fragmentação

progressiva e simultânea de suas cellulas internas, agora vasias ou com insignilicante

vilalidade, rasga-se, divide-seo, arrebatado ])or uma força centripela de grande energia

deixa cm seu lo"al um v,iriií> lisluloso cujo diâmetro mostra-se tanto maior (junito mais

vehenientií iiouver sido a tracção eirduada pela cas^a c lenho sobre o eixo do caule.

Dão l))m exenq)lo deste phenomeno, nas monocotyledones •\ as gramíneas de caule

fistulosoe nis di"otyledones, todas as plantas cm geral de rápido crescimento, mas não

< Dio Gowobespannung des Stammcs und ilire Folgen (Bolanische Zeitung, 1867).

2 Ilandbuch der experimental Physiologie, 1865.

^ C »nii|iianto não liaja nestes vegetaes o estojo medullar das plantas dicotvledones circuniscripto pelos
vasos espiraos, deve-se-lhes reconhecer, comtudo, uma medulla nossc parenchvma central do caule de
ordinário isento de feixes vibro-vasculares.
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sarmentosas. D'cnlre os mesmos sarmonto.s alguns se mostram, é verd.itL\ francamente

íislulosos, como o caule d.i Tlmiiihenjia laiirifolia, do Stizopliijlhnn perforatHm o

lio Pelastoma [ormoam, por exemplo, cujos merilhallos desenvolvem-se perfeita-

mente depois de formada a cavidade medullar; mas neste caule, como no das

gramine.is de mais rápido crescimento, a parle fendida c inutilisada da medulla

ó somente o tecido central, conservando-se no paren^hyma peripheri"o toda a vita-

lidade e lurgidez de egual tecido ii'um caule massiço. K de facto um quarto pelo menos

de espessura da parede do caule da Tlmnihenjia laurifolia é constituído pelo tecido me-

dullar que, em \'irtud3 das faculdades absorventes e da pressão hydroslalica inherenles

ás suas cellulis, não pode deixar de actuar eíBcazmente sobre os tecidos lenhosos e

leorti^acs adjacentes. Facto este muito digno de reparo por deixar em bastante evidencia

que só ao lenido exterior da medulla, e não também á parte central delia, se deve

atlribuir toda a acção do estojo medullar, assim neste como em qualquer outro pheno-

meno, no caracter do organismo importante da vida vegetal.

Quanto á singular distensão dos caules sarmentosos, originada, como se vô do que

fica exposto, na especial disposição do canal medullar, não só mais largo como tam^

bem mais activo nestas plantas do que nos outros vegetaes, não ha duvida que a

cila se deve a irregularidade dos caules cujo systema íibro-vasciilar so acha dividido ou

segmentado pelo parenchyma cortical.

Como uma predisposição atávica apresentei ou esta segmentação do lenho; ede

lacto o é, principalmente para as Menispermac^as e para a Thiuouia rcntricosa^ em

cujo parenchyma cortical, depois de constituídos os tecidos do caule, furma-se o meris-

tema secundário, fonte organogenica dos novos feixes rd)ro-vasculares ; meristema que

me parece ter origem na camada interna do phellogeneo, visto como é entre este tecido,

cm alto gráo gerador ou cambial, e o phelloderma, que tal formação se apresenta.

No tocante ás relações entro os corpos lenhosos externos e o cylindro fibro-vascular

interior dos caules anormaes, tão característicos dos géneros Serjania, rauUinea, Ur-

villea e Thinouia, si bem que de taes relações me haja naturalmente de occupar quando

entrar nas minu^^ias mais importantes do assumpto, não posso, comtudo, deixar de expor

syntheticamente algumas palavras a respeito, pois que me parecem seraba-ede lodos

os phénomenos physiologicos dos caules anormaes.

Os corpos lenhosos externos, ou sejão de formação simultânea com o cylindró

ienhoso central, como nas Serjanias de caule triangular, por mim des^^riptas em 18G3,

ou sejam de formação ulterior, como na Thinouia ventricosa, lodos elles tèm particulares

analogias com o phenomeno por mim descripto e desenhado perante a Sociedade Bota-

1 Esta planta que eu descrevi orno uma espécie <io generj Serjania, na minha segunda classe de formas
anormaes, e que com) tal foi antes de mim figurada por Gaudichaud (Recherches générales sur VOrgnnogra-
phii;, la Physiologie et VOrganogenic des Végétaux, Estamp. XVIII fig. 11) é indubitavelmente a TJmiouia
mntricosa de Radlítufer. D"jii-me pressa em rectificar este equivoco, actualmente reproduzido nos « Elernents

de Botanique » d) professor Duchartre, íig. SS, afim de que em uma nova edição daquelle excellente livro de
ensino corrija o seu autor este engano.

VoL. I - F. 22
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nica (Ic Franca n,i sessão do 24 de Fevereiro de 1805 e pouco d.^pois mcirionado pelo

nrufessor Du-Iiarlr^ (Elcmcnls de liolaniíjuc, 18()()], mas não Iraladona nicniuria (jiisa

Sociedade IJoíanlca da França inserio em seus BuUet ius coi\]o a expressão da lusila

minha exposição *.

L' em summa o mesmo phonomeno (juo o professsr Ilodlkofer expjz na quu"ía

onomalia por cllo descripla perante o congresso botânico de Florença, a 18 de Maio de

1<S7 4 [Sopra i vari tipi dcllc anomalic dei tronchi nclic sapindacec], parcTudo não ler

cjnhecimentj do (jue eu a respeito da mesmo assum|)lo já havia dito na r. fr.da sessão

da Sociedade Holani^-a de França, pjniuanto a tudo o mais de minhas antM'iorcs inves-

tigações Icidmente se refere naquelle fcu trabalho.

O que de tai^s anomalias, se:n filiar das mais singelas modilicaçOe^ anatómica^,

devemos inferir para explicação physiologica de sua presença nos caubs sannentjsas ?

Ser-nos-há licito e, até por ventura de forçosa consequência, admitlir, com o Sr. Kodlkofer

que, por demasiado fragd, o cylindroienhoso central rodeou-sede cordões laterac^conu

se a natureza qnizesse para dar-lhe o necessário apoio fazer neste caso appli^açãoda

Iheoria do cabo de íio de ferro, segundo a proi)ria expressão daquelle autor ?

Ou devemos antes aceitar a antiga h\ pothese, pre^onisada finalmente por Schacht,

de que são taes cordões externos nada mais do que ramos sabidos do caule (c\ lindro

leidioso central), sem comUulo emergirem do tecido Cjriical, desde logo ccunuan) aeUe

e áquellcs corpos lenhosos externos ?

Nenhuma destas hypolheses, como se pode já comprehender, coaduna-se rigoro-

sament3 com as idéas que acima desenvolvi e que me pareceram de mais natural har-

monia com as observações referidas no que liça anteriormente consignado.

Ajusta com 03 factos que resultam de taes observações, d^vo c quero acreditar

(jue só por um começo de reversão ao typo dicotyledone normal, istoé, de duplo e re-

gular crescimento, se teriam produzido essas anomalias. Nos vegetaes que nol-as

apresentam e cujos suecos nutritivos mal parecem bastarão crescimento longitudinal do

caule, a seiva, ponjue assim o digamos, vitalisada em verdadeiro blaslema que dir-se-hia

deshabiluada do trabalho de ampliar mcthodi^^a e regularmente, por meio da zona cam-

bial, o syslema Ijnhoso do caule, predispõe-sea desviar do canal que lhe é traçado uma

porçã) de seu já cxiguo volume, e, trasvasando-o externamente no tecida phelloge-

nicj, d q)ladj por seu lado de todas as propriedades de um perfeito tecido gerador,

como o é de facto na qualidade de cambio sub.u"oso, produz inunedialament3 ahi um

Devo fa/.erbcm patente que toda a exposiçãj verbal que fiz perante a Sociedade Botânica de França
versou sobre invcstigaròes nunca até então p jr mim publicadas, mas que não havendo onviad > ao secretario
fírTaldaquoUasocifdadíiarespectiva memoria i'scrq)ta.at<; ndia<|ue paru isso cllo mo di'sÍL,Miúra, pela boa e sim-
ples razaode que me parecia aquello meu trabalho muito incomplol i eimp(;rfoilo, entondouomcsmo secretario
que o mesmo ora transcrever nos Ihill,:tms da S iciodado a memoria que d »us annos antos fora puVdicada nos
Annales d>:s Sciences Xdtwelles. L)"ahi a razão polaqual foz n.onoão o profossor Duchartre, nos seus Ele-
ments de Botaniipo:, i\v factos por mim oiuão doscripl is, mas quo iião figuram no supposto relatório daquolla
exposK-ao

,
d'ahi tairdjcni o citar-me elle como occupando me deste assumpto apóz idênticos trabalhos da

parte do professor Nirçrcli, sondo que ao contrario me cabe a precedência de um anno sobre o iilustre pro-
fessor de Munich em tal matéria.
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merislema secundário d'on(lo poiipo dopais são engendrados os coritos lenhosos se:un-

darios no tecido corliv-al.

i\a precedência ou subsequen^ia da producção destes cordões externo] é que

ha apparentomente uma tal ou (piai disparidade de um para outro vegetal, visto

como n'uns caules o seu apparecimenlo é simultâneo com o do cylyndro central,

n'outros, formam-se posteriormente á completa organisação deste.

Esta disparidade, todavia, não e\iste sinão em- apparencia, como o disse,

porque nestes, assim como naquelle> caules, os corpos lenhosos exteriores offerecem

a maior an:ilo;ji;ia entre si, já quanto á suamorphologia, já no tocante ás suas funccões.

Destas é certamente mais notável o dever que lhes incumbe de prover parcial ou

totalmente, mas alternadamente e com uma regularidade ás vezes surprehendenle,

por meio djs seus próprios feixes vibro-fasculares, o cylindro central do caule

com o qual se anastoniosam, um a um, cada vez que a este cabe a missão

de produzir folha e ramo perfeito.

O corpo lenhoso externo nada mais me parece ser, portanto, do que um

fragmento do cylindro fibro-vascular central, exlrahido do corpo deste aíim de consti-

tuir-se um corpo fdial, alternativamente tributário e independente, delle, conforme lh'o

requerem ou Ih' permiltem as necessidades e organização da planta.

Esta hypothese, que mais parece applicavel aos caules cujos corlões lenhosos

exteriores organisam-se posteriormente ao apparecimenlo do cylindro lenhoso central,

tem lambem estreita relação com os de formação simultânea. O que esta ultima

apresenta de mais notável por diversidade nurphologica ó o fa^to de que sendo

nella, subJivididj desde todj o principio meristema primitivo em mais de um es-

boço de corpos lenhosos, para sobre estes núcleos de formação fibro-vascular aíílue

promiscuamente a seiva nutritiva, anticipando deste modo um phenomeno que na

outra espécie de formação só mais tarde se eíFectua.

Todas as do mais funccões subsequentes ou consequentes desta pluralidade de

centros de organisação, seguem mais ou menos o mesmo cyclo e a mesma evo-

lução.

Eis syntheticamente a génese das anomalias morphologicas mais notáveis dos

caules sarmentosos.

Ao perlustraros innumeros factos que ahi deixo inscriptosem apoio das naturaes

illações desta nota preliminar, ninguém haverá, cuido cu, que possa nella entrever

uma diagnosis indicadora de outros desvios anatómicos, nos sarmentosos anómalos,

que não os de que fiz aqui especial, si menos detida, menção.

É provável que para os escrupulosos e timidos registradores de fados, para

os meticulosos peões d i aualyse, pareça eu demasiado aventuroso nas minha hypo-

theses, ou virtima de CNagero de inducção.

Antes assim; appraz-me que em tal conta esses taes me tenham, por que

raras vezes fez-se verbo em lábios de homem, sentença mais profunda do que a
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de Cifellie, o celebro precursor di theoria evolutiva, na Allemauha, (juadro que,

110 orh^i da scien?ia, mais vale moíiiia hypotliese do que nenhuma hypolhese.

Accresce que de miniia pouca soflVeguidão de aucturia croio ler dado sobejamente

arrlia> MJ sil>'n"io cm qu3 djixei por t.iiilo tempo envolvidas minlias observaçOe»

sobre um assumplo (jue ness^ mesnn tempo muitos phylotomistas hão tentado es-

tudar.

Éqiie vacilo e hesito perante o, a muitos respeitos, baseado receio de não ter assaz

e-tudado est.i materi.i áque se ligam tantos probbmas da morphologia vegetal.

Si razão me assiste para tamanhos escrúpulos, melhor dj que o presum),

dil-o-hão os especialistas a queai ulteriormente virei oíFerecer por extenso, nesta m3-;mi

revista, e em continuarão ao? presente? preliminires, o conjuncto de minhas p is-a la

e acluaes investigações.

FIM DA INTRODUGGÃO
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Na pagina (i5, onde so \ò :— « Conlaiii-sc li alveulos denlarios na arcada siipcriji\

onde estão iiiiplaiilados o'!" pequeno molar e.-(iuerdo e o 2' grande ao 1° e 2' pequeno

molar direito e esquerdo, sendo para notar (jue esles últimos começavam a irromper d>

fundo do-^ alvéolos correspondentes », leia-se :

« Contam-so 14 alveòbs dentários na arcada superior, ondv3 estão implantados o^

2" pe(jueno molar esquerdo e o 2" grands molar direito e escjuerdo, sendo pari not ir,

ele, etc. »

Na mesma pagina, onde se lô : « Facto idêntico se dá em relação molar direito »

leia-se: « Facto idêntico se dí em relação ao 1" e 2° pequeno molar direito e

es;iuerdo. >'

No quadro cjmparalivo das principaej medid.iscraneometricas, pag. 70, colunma

lo craneo n. 4, ondj se \ò — Índice cephalico 73,06, ve^a-se 74,19.

As Es'ampas 9, 10, 11 e 12 achão-se com os n."' 1, 2, 3 e 4.

(

OBSERVAÇÕES

A continuação do Computo geral das collecções zoológicas do Museu será

í)ubli"ada no ultimD fascículo dos volumes subsequentes.
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Sobre a acção do veneno da Botlirops jararaca

/ Serpenl fer de lance du Brésil. j

Trabalho executado no Laboratório do Museu Nacional

PELO

DR. LACERBA FILHO

A importância capital que tem esta ordam de estudos, quer se os considere

polo Lido da toxicologia, ainda hoje tão atrazada no tocante aos venenos de

origem aniaial, qiiér se 03 considere em relação á pratica medica, tantas vezes

em!)araçada ni escolhi d3s meios mais convenientes para combater os effeitos

(le.js;i espécie de envenenamento, devora ter constituido desde ha muito, um pode-

roso incentivo para os observadores competentes entrarem no evame das ques-

tões relativas á acção do veneno dos ophidios do Crazil. A difficuldade, porém

'

de obter estes animies vivos, tão grande é o terror que soe infundir a sua pre-

sença, por outro lido, a falta de meios práticos e de conhecimentos especiaes

nos viajantes que têm percorrido o interior do paiz, fazendo coUecções de his-

toria natural, explicam suíTicientemente porque até hoje este estudo interessante o

ulil não pôde ser começado entre nós.

As recentes applicações do melhodo experimental á solução dos problemas
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toxicológicos impõem actualmente ao experimentador o rigoroso dever de per-

scrutar a acção intima dos venenos ; de tal sorte que, tomando por ponto de par-

tida as alterações imprimidas a um ou mais elementos do organismo, elle

possa depois explicar, segundo as leis physiologicas, as consequências dynamicas

que dahi derivam e que se traduzem por uma serie de desordens funccionaes

dependentes das modificações secundarias de outros elementos ou systemas orgâ-

nicos.

E' facto já demonstrado que os agentes tóxicos que mais rapidamente ata-

cam as fontes da vida, são justamente aquelles que exercem a sua acção espe-

cial sobre o s)jsteina sanrjuinco, sobre o systcma nervoso ou sobre o systema mus-

rular. E também hoje principio assentado em physiologia que os venenos exer-

cem a sua acção antes sobre os grandes systemas orgânicos do que sobre os

órgãos, ficando asssim invalidada a opinião do Bichat, que sustentava o principio

contrario.

Sabe-se, depois das curiosas e pacientes investigações de Claude Bernard,

como actiia o oxydo de carbono sobre os glóbulos vermelhos do sangue ; como

mata a strychniua, exaltando o poder reflexo da medulla spinal ; como supprimc

a vida o urari, paralysando 03 nervos motores. E escusado é dizer que estas

verdades demonstradas com um rigor scienlifico que honra a scieacia deste

século, foram conquistas realisadas principalmente com o auxilio do methodo

experimental applicado á solução dos problemas toxicológicos.

Não fallando das investigações de Fontana, que perdem muito do seo

valor por terem sido feitas cm uma épocha em que a sciencia experimental

ensaiava ainda os seus primeiros passos, a historia physiologica do veneno dos

ophidios registra apenas algumas pesquizas serias, posto que incompletas, de

Claude Bernard, tendentes a reconhecer si os effeitos produzidos pela inocula-

ção do veneno da vibora podiam ser comparados aos effeitos resultantes da absorp-

ção do nrari. Afora estas investigações, que não tiveram outro mérito sinão

provar, contra a asserção de muitos viajantes, que na acção desse veneno sobre

o organismo não entra por forma alguma o veneno dos ophidios, nenhum outro

estudo mais particularisado tem sido feito na Europa sobre este assumpto.

As observações dos viajantes que tem percorrido os sertões do Brazil e dos

médicos que exercem a profissão no interior do paiz forneceram, é certo, os ele-

mentos indispensáveis para traçar o quadro symptomatologico do envenenamento

consecutivo á picada dos ophidios ; a acção intima, porém, do veneno sobre o

sangue nunca passou até hoje de uma hypothese provável, que carecia para ser

demonstrada da sancção plena da sciencia experimental.

Para allingir este desideratum emprehendemos algumas experiências no labo-

ratório do Museu Nacional, cujos resultados vamos apresentar sem a pretencão de

haver resolvido todas as questões que se prendem a este assumpto importante. As

nossas pesquizas, por força das circumstancias, foram limitadas apenas ao veneno de
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uma ospocie (Bothrops-jaramca), talvez a mais commum do Iodas quantas ex.is-

tem 110 Brazil ; conviria entretanto examinar comparativamente a acção do agente

toxico de outras espécies que gozam da reputação de mais venenosas, como são,

por exemplo, o Crotaíus liorridus e as espécies do género LacJicsís, tão abun-

dantes no interior das nossas matas como nos vastos sertões das provincias de

Minas e do Ceará.

Verdade é que a semelhança das desordens funccionaes produzidas pela

inoculação do veneno pertencente a espécies diííererftes faz presumir identidade de

acção para todas ellas quanto á especialisação do elemento histológico atacado ;

podendo-se então explicar as differenças, que alguns dizem ter notado na mani-

festação e successão dos phenomcnos tóxicos, simplesmente pelas diííerenças na

intensidade da acção do veneno segundo as espécies. Esta presumpção, porém,

não obstante a somma de probabilidades que tem em seu favor, não poderá passar

á categoria dos factos demonstrados sinão depois de ter sido submettida á sanc-

ção da analyse experimental.

Aguardemos, pois, a occasião opporluna de interrogar a natureza viva nesse

sentido, único meio de reconhecer o valor real ou llcticio desta hypothese. Por

ora nos limitaremos apenas a considerar os resultados obtidos nas experiências que

fizemos com a Bothrops-jararaca.

- O ophidio que sérvio para as nossas experiências media 82 centímetros de

comprimento sobre 4 centímetros de largura na parte mais grossa do corpo. A
cabeça triangular e achatada no vértice , tinha a forma de uma ponta de

lança; a partir da cabeça o pescoço estreitava-se bruscamente, offerecendo um
diâmetro menor que o do corpo ; as pupillas eram lineares e fendidas perpendi-

cularmente ; a cauda terminava em ponta aguçada. A escamação, que era de

um escuro carregado, e toda imbricada, apresentava nos flancos, de espaço em
espaço, finas tarjas de um amarello desmaiado. Na parte superior da cabeça

notavam-se duas filas de escamas amarelladas, dispostas em daas series de cada

lado e prolongando-se do pescoço até junto ás orbitas. Entre estas duas filas de

escamas existiam duas linhas de pintas esbranquiçadas, dirigidas a principio paral-

lelamente, divergindo depois na base da cabeça. As presas cobertas em parte por

uma larga prega da mucosa, eram finas, canaliculadas, incurvadas, e terminavam

em ponta muito aguda.

Este ophidio, que foi trazido do Jardim Botânico e que conservámos preso por

muito tempo em uma gaiola especialmente destinada a esse fim, apresentava no

mais elevado gráo aquelles hábitos de indolência que caracterisam a sua espécie.

Quando, porém, era provocado ou excitado pela presença ou approximação de

algum animal, desenrodilhava-se e punha-se em altitude de lhe dar o ataque.

Experimentámos successivamente a acção do seu veneno em porquinhos da

Índia, gallinhas, pombos e rans.
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ExpcRiENciA EM 1" DE juMio DE 1877.— Coiii as caiililiis indispensáveis fui intro-

duzido na gaiola um por.juinho da índia. Depois de algumas hesilaçOes, a Botiuops

alirou-lli;} o primeiro bole na coxa, cm seguida outro junto á pálpebra, e um
terceiro no dorso. Retirado o animal, notámos nellc certa prostração e abatimento

que formavam um perfeito contraste com a vivacidade anterior. Alguns minu-

tos depois, a face nos pontos circumvizinhos ao ferimento começou a entumescer

;

os pelios eriçaram-se ; successivas contracções fibrillares appareceram nos músculos

cutâneos da cabeça c da fa^^e ; essas contracções foram-sc generalisando até attir.-

gircm 0-; músculos do tronco. Tm quarto de hora depois de ter soflVido as pi-

tadas, o animai cahio d.) ílanco ; verdadeiras convulsões clonicas sacudirain-lhe

repetidas vezes os membro- anteriores c posteriores, e passados 5 minutos, o animal

succumbio.

O exame niirroscopico, feito comparativamente no í^anguc cxtrahido do animal,

antes de ser mordido c no sangue cxtrahido depois que os symptomas do envenena-

mento se manifestaram, demonstrou, neste ultimo caso, o seguinte : glóbulos do sangu:'

encarquilhados c dispersos na lamina da preparação; algun? transparentes, outros

opacos e mui deformados. Em alguns pantos da preparação, notavam-se largas

manchas vermelhas, sc:n forma regular, devida3 á matéria corante do sangue diílun-

dida no plasma. (Vid. fig. 2 da Est.)

Experiência em 6 de junho de 1877.— Foi intr^jduzido na gaiola um porquinho

da índia. A Boíhrops irritada armou-se e lançou-lhe o primeiro bote no dorso, o

segunda no focinho. Kctirada a viclima, encolheu-sc e ficou immovel, gri-

tando d3 espaço a e paço, como si fora atarmentada por uma dòr intensa. Dikh

gotinha-) de sangue appareceram na focinho, juntamente uoí; pontos cm (pic

tinliam peneirada as presas do ophidio. Esta parle começou a incliar mui rapida-

mente; os pMlos eriçaram-se, a tiimeracção foi se estendendo pouco c pouco ao

lado CjXjucrdo da face . As pupillas pareciam mais dilatadas. Oíferecendo-se-lhe

um pouco d'agua, o animal bebeu parle d'ella, sem revelar o minimo embaraço

na deglutição. Passados 10 minutos, appareceram contracções fibrillares nos

músculos cutâneos da face; já então o animal dava signaes da um abatimento

profundo. As pancadas do coração tornaram-sc mais frequentes e a respiração

mais dini'il. A temperatura da boca não excedia a 38" centígradas c <i porção

posterioi' do tronco resfriava-se sensivelmente. Não tardou muita que elle fosse

acconmie'lido de convulsões clonicas, predominando, ora do um, ora de ouírv)

lado, porém sempre nuiis forlcs c duradouras nos membros anteriores.

Quando por momenl03 cessavam as convulsõe.', via-se o animal fazer u:u

esforço inútil i)ara levanlar-se, apjiando-s3 sobre as palas anteriores ; cm vez,

porém, da locomoção, elle chegava apenas a executar um movimento de rotação,

lendo por eixo fixo as palas posteriores paralysadas. Após esse movimento,

cstendia-se sobre o decúbito lateral esquerdo, e quando o fazíamos cahir sobre o

lado opposlo, voltava imnrdiatamenle a occupar a posição primitiva. Este ph'-
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nomono parecia indicar uma paralysia unilateral direita. A respiração foi se cmb:i-

raçando cada vez mais; o coração pulsava com tanta frequência, que por fim

tornou-se inspassivel contar as suas pancadas. Os intervallos dis convulsões

foram também se tornando cada vez menores até que uma mais forte c mais

duradoura veio fechar a scena com a morte do animal 40 minutos depois do mordido.

Pou^o antes de suecumbir, as pancadas do coração enfraqueceram-.-e ao

ponto do produzirem-sc paradas intermittentes desse órgão, seguidas de syncope.

O cadáver do pequeno animal conservava os -membros anteriores distendidos

o rijos
;

pela abertura das narinas escorria um liquido espumoso, levemente tinto

de vermelho. Esse liciuido levado ao microscópico não apresentou nem um só

dos caracteres do sangue n:.rmal. Examinando as vísceras, chamou-nos logo

a atlenção uma notável diiluen-^ia do sangue, cuja coloração e excessiva fluidez

faziam-no assemelhar-se a uma solução de xarope de groseilhas. Os órgãos

parenchymatosos, como o ligado, os pulmões, e os rins a?havam-se imbebidos de

sangue e tinham uma cor vermelho-escura. Nos ponlos em quo haviam pene-

trado as presas do ophidio viam-se por baixo da pello duas manchas negras.

Uma porção do sangue, estendido sobre Luuinas de vidro e examinado com uma

boa lente, oíTereceu-nos o seguinte phenomeno curioso: na superfi^-ie do liquidj

surgiam numerosas bolhinhas gazozas, apparecendo a principio como pontinhos

brilhantes, crescendo depois lentamente ate attingirem o tamanho de cabeças de

alfinete. Não se podendo attribuir taes bolhinhas gazozas á penetração do ar no

sangue, Ifcito era conjecturar que ellas tinham a sua origem no de^^prendimento

dos gazes contidos nesse liquido.

Novos factos semelhantes virão d'entro em pouco dar maior somma de proba-

bilidades a esta hypothese.

O exame microscópico feito sobre o sangae extrahido de pontos diíTerentes,

demonstrou o seguinte: os glóbulos vermelhos deformados, opacos, parecendo

antes granulações do que glóbulos; muitos d'elle3 apresentavam-se totalmente des-

corados. (Vid. a fig. 4 da Est.) Em algumas d.is preparações notámos lambem

manchas vermelhas devidas á dilTusão da matéria corante do sangue.

Experiência em 8 de jiníio de 1877.— Introduzida na gaiola uma gallinha,

a Bothwps atirou-lho dois botes successivos, ferindo-a primeiro ao lado do sternon.

depois na cabeça. No fim de 10 minutos a gallinha agachou-se; tinha o

bico aberto e a respiração curta. Passados G minutos deixou pender a cabeç.i,

as azas abateram-se e ella ficou immovel. O coração batia então com extrema

rapidez e, de instante a instante, notava-se uma parada nas contracções desse

órgão. A respiração fui se embaraçando cada vez mais; os olhos fecharam-se e

o pescoço, agitado por uma violenta contracção tónica, envergou atí tocar com o

bico uo sternon. Uma forlisiãma convulsão geral veio em seguida annunciar a

morte 35 minutos depois da picada.
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Antes de apparcjcreiíi as convulsões, quando os phcnonienos tóxicos já estavam

bem líatcnles, picámos com uma agulha diversos pontos do tegumento externo e

vimos que a sensibilidade cutânea estava inleiramenle abolida.

O exame dos órgãos internos revelou grande hyperemia dos pulmões c do

ligado. Uma gota de sangue, extrabida dos pontos em que haviam penetrado as

presas do ophidio e examinada no microscópico, deixou ver o seguinte: notável

alteração na forma dos glóbulos; muitos d'elles tinham pardido a sua forma

elliptica normal; outros apresentavam-se sob o aspecto de granulações opacas.

No sangue extrahido das cavidades a alteração não era, porém, tão sensível

;

alii existiam ainda muitos glóbulos com os seus caracteres normaes. Examinado

em massa, o sangue oílerecia uma coloração vermelho-arroxeada ; e estendido em

camada mui íina, a côr do tijolo desmaiada. Conservado em provetes durante 3

horas nenhum vestígio apresentou de coagulação; apenas a cor mudou um pouco,

tirando mais para o escuro.

Experiência em 9 de junho de 1877.—- Um porquinbo da índia foi intro-

duzido na g.iiola e apezar de repetidas e enérgicas provocações, a Bothrops re-

cusou-se a dar-lhe o bote. Quando já principiávamos a duvidar do bom êxito

desta tentativa, o ophidio atirou-se, de súbito, sobre o pequeno animal c ferio-o

na cabeça. Uma tumefacção bem sensível começou a apparecer nas vizinhanças

do ponto ferido ; os pellos levantaram-se e o animal abatido conservou-se immo-

vel no logar em que o linhamos deixado. Os phenomcnos tóxicos tiveram

uma evolução mui lenta ; s6 no fim de 30 minutos começámos a notac que elle

movia com dilficuldade os membros posteriores. Os phenomenos parai \ ticos foram,

porém, se incremenlando pouco c pouco até que a marcha tornou-se impossível

;

elle fazia esforços para andar, mas apenas conseguia arrastar os membros para-

lysados, cahindo de flanco a cada movimento. Os batimentos cardíacos augmen-

taram de frequência ; a respiração lornou-se curta e embaraçada. Nesta occasião

applicámos no animal os rheophoros de um apparelho de inducção e sob a in-

fluencia da electricidade vimol-o reanimar-se e executar alguns movimentos de

locomoção, que antes não podia executar.

Contracções fibrillares espontâneas appareceram nos músculos cutâneos do

pescoço e na cabeça. Injectando nessa occasião um pouco d'agua na boca, no-

támos que o animal não a podia deglutir, sahindo grando parte d'ella pelas na-

rinas. Pouco c pouco os phenomenos paralyticos foram se estendendo aos membros

anteriores, que ficaram immobllisados ; ligeiras convulsões geraes vieram por fim

amuin"iar a morte 76 minutos depois dj inoculado o veneno. Ao expirar houve

a ejaculação de uma carta quantidadi^ de liquido seminal, cujos caracteres foram

por nós reconhecidos no microscópio.

Chamou-nos particularmente a attenção, neste caso, a pouca intensidade dos

phenomenos tóxicos e a lentidão com que se desenvolveram, vindo a causar

a morte 7G minutos depois da picada. Não menos nos sorprendeu também as
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constantes recusas do ophidio em dar o boto, o que só fez após repetidas e enérgi-

cas provocações, nas quaes consumimos para mais de 10 minutos. Este facto

pôde ter uma única explicação plausivcl, que ó esta: a provisão do veneno se

tinha quasi esgotado nos dias antecedentes com as experiências consecutivas que

fizemos, e o ophidio achava-sc abatido por um jejum prolongado; a peçonha, por-

tanto, que elle linha de reserva na vesícula devora ser em diminuta quantidade e talvez

enfraquecida nas suas propriedades toxicas. Si o animal empregado na experiên-

cia fora de outro porte e vigor, a morte provavelmente não se teria dado em

Airtude das condições especiaes, em que se achava o ophidio. jNem de outra

sorte se podem explicar esses factos citados por alguns viajantes da inocuidade

da picada da Dothrops, sinão appellando para o estado de vacuidade da vesícula

que contém o veneno.

Por isso mesmo que o liquido segregado pela glândula toxicogenica constitiie

apenas uma arma de aggressão e defeza e não intervém em acto algum physio-

logico do ser que o produz, a sua secreção se faz aos poucos e espaçadamente,

resultando dahi que uma vez gasto todo o producto toxico na lucta pela exis-

tência, fica o reptil durante algum tempo privado da sua arma defensiva e

aggressiva e, portanto, a picada por elle produzida isenta de perigo.

Nesta experiência notámos que a irritabilidade muscular desapparecia rapida-

mente. Logo depois que o animal succumbio descobrimos os músculos da cabeça

e os masseterinos e sobre elles applicámos os rheophoros do apparelho de in-

ducção com uma corrente pouco intensa. Ao principio as contracções se fizeram

com certa energia ; 5 minutos depois enfraqueceram-se, deixando por fim

o musculo de obedecer á excitação eléctrica.

O sangue conservado dentro de um provete no fim de 48 horas ainda não

Iiavia coagulado ; viam-se apenas no fundo do provele raros filamentos de fibrina

esparsos.

Experiência em 15 de jUxNho de 1877.— No intuito de estudar a acção do alcohol

como contraveneno, injectámos no papo de uma gallinha 10 centímetros cúbicos de

aguardente e, depois que tivemos plena certeza da absorpção do alcohol pela mani-

festação dos phenomenos próprios da embriaguez, puzemos a gallinha em presença

da Bothrops. Esta, irritada, armou-se e deu-lhe três botes successivos, sendo osdous pri-

meiros no tronco junto ás azas e o terceiro no pescoço. Deixada em liberdade a

ave, nenhum outro phenomeno apresentou além d'aquelles que pertencem á em-

briaguez alcoholica. Passadas duas horas, estes phenomenos mesmos se dissiparam e

a gallinha voltou ás suas condições anteriores.

Para contraprova da acção neutralisante do alcohol sobre o veneno da Bothrops,

procedemos no dia seguinte á nova experiência, empregando uella a mesma gallinha ;

mas desta vez sem alcoholisal-a previamente, como havíamos feito na experiência pre-

cedente. A ave foi picada na parte superior do pescoço junto á cabeça. Três mi-

nutos depois começaram a arripiar-se-lhe as pcnnas do pescoço
;
pouco a pouco a
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"illinh;! fji se d2ix:andj cahir de lado ; a respiração tornou-se curta ; Oá olhos fecha-

ra m-se.

Nesta occa^ião, quando já estavam bom palciUes os eíVeilos do veneno, 10 cen-

linu'tros cúbicos de aguardente foram injectados no papo. Após a injecção da ultima

porção, sobreveio uma contracção fortíssima no pescoço, fazendo-o envergar como um

arco ; em seguida houve a rog iirgilação de uma parte da aguardente, de mistura com

mucosidades ; as azas c as pernas foram sacudidas durante alguns instantes por uma

violenta con^ulsão, á qual succedeu a morte.

Cumpre notar, que nesta ultima experiência as presas do ophidio penetraram em

uma região muito rica de vasos, bastando esta circumstancia para explicar a evolução

rápida que tiveram os phenomenos tóxicos, de sorte a produzirem a morte no curto

es])aço ád 10 minutos.

Nos pontos correspondentes ás feridas produzidas pelos dentes do ophidio

existiam, por baixo da pjlle, duas manchas negras b3m salientes. O sangue apre-

sentava todos os carecteres de anormalidade que notámos nas experiências precedentes,

istoé : extrema íluidez, colorisacão de groseilha c coagulação diiricil. Examinado no

microscópio, observámos descoramento completo de grande porção de glóbulos

;

muitos d'elles estavam deformados ou destruídos ; existiam, além disso, granulações

amorphas ecrystaes de hemoglobina com a sua cor e forma características. (Yid. fig.

Ida Est.).

Um faclo prendeu-nos aqui principalmente a attenção, sendo esta a segunda vez,

que tivemos occasião de observal-o nas nossas experiências ; vem a ser : o apparcci-

menlo de bolhinhas gazozas no meio do sangue estendido sobro laminas de vidro. A

principio figurando pontinhos brilhantes, vimol-as depois augmentarem pouco e pouco

de volume, agrupando-se aqui e acolá á semelhança dessas pequeninas bolhas que

surdem na superfície de um liquido quando no seio d'elle se está operando um

trabalho de fermentação. Este facto foi verificado pelos meos ajudantes de laboratório,

ficando, além disso provado, que tal phenomeno tornava-sc sobretudo apparente no

sangue extrahido dos pontos mais próximos á picada. O mesmo phenomeno deu-se cm

um pombo, cuja morte causada pela Bolhiopa, teve logar no fim de 15 minutos. Por

baixo da pelle da cabeça, justamente onde os dentes do ophidio tinham penetrado, ex-

istiam duas manchas negras, cobertas de numerosas bolhinhas gazosas, que irrompiam

de pontos dilTerentes, damb aos teidos macerados dessa região o aspecto emphy-

scmatoso.

A frerjuente repetição deste facto vinha de alguma sorte fortalecer a hypothese

por nós já formulada — de que cm taes casos dá-se um desprendimento dos gazes con-

tidos no siingue. Mais adiante adduziremos algumas considerações physiologi';'as cm

ordem a explicar o mecanismo desse phenomeno.

As experiências que fizemos cm rans foram pouco concludentes. Nada revelava

exteriormente que a acção do veneno se estava exercendo sobre a economia desses

animaes ; apenas notámos um certo entorpecimento depois da picada, e sem que se
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manifestassem phenomeiios de outra ordem, a vida do animal cxtinguia-se de uma ma-

neira lenta c silenciosa. Antes da morto, examinando a circulação da língua, nas

rans, vimos os capillares deste órgão como íinas strias vermelhas, apresentando em

alguns pontos de seu trajecto pciiuenos extravasados sanguíneos ; havia, alúm disso,

parada da circulação no interior desses vasos.

No intuito de acompanhar as diílerentes phases de alteração dos glóbulos, procu-

rámos exlrahir algumas gotas da substancia toxica afim de juntal-a depois a uma prepa-

ração de sangue normal e observar os eíleitos. Para chegar a esse resultado come-

çámos por submetter o ophidio á acção do chloròformio c quando conseguimos

entorpecel-o inteiramente, fizemos rctiral-o da gaiola com todo o cuidado, collo-

cando-o depois em condições de servir á experiência. Por meio de uma leve compressão

exercida sobre o ponto de inserção dos dentes, obtivemos uma gota do veneno, que foi

depositado em uma capsula de vidro. Era um liquido perfeitamente transparente, de

consistência gommosa, seccando com rapidez ao ar livre e deixando nas paredes da

capsula uma matéria esbranquiçada um pouco semelhante á vaceina. Juntando uma

pequeníssima porção desse liquido a uma preparação feita com o sangue de um dos

meus ajudantes, vimos immediatamente os glóbulos díssolverem-se, deixando em seu

logar extensas manchas diífusas, onde não era possível descobrir a mínima apparencia

globular. Em um dos ângulos da preparação destacava-se uma larga mancha ver-

melha, constituída pela matéria corante do sangue envolvendo numerosos glóbulos

deformados. (Vid. fig. 5 daEst.)

Destes factos experimentaes podemos inferir algumas conclusões de valor quanto

ao modo por que exerce a sua acção no organismo o veneno da Bothops-jararaca ?

Primeiro que tudo, é incontestável que o sangue é o sijsíema atacado pelo contacto

desse agente toxico—assim o demonstram as observações microscópicas que fizemos, c

as modificações de cor e de fluidez que apresentou constantemente esse liquido após a

inoculação do veneno. Mas, dizer que a acção localisa-se sobre o sangue, sem determi-

nar qual o elemento atacado desse liquido complexo, é apenas restringir mais os limites

da questão physiologica sem entretanto resolvel-a satisfactoriamente. Entram na com-

posição do sangue elementos morphologicos diíTerentes e substancias plásticas

dotadas de propriedades physico-chimicas diversas
;
para ser, portanto, completa,

neste caso, a analyse experimental , torna-se necessário reduzir a localisação do

veneno a termos mais precisos ; isto é, cumpre determinar , com a interpre-

tação rigorosa dos factos experimentaes, sobre que elementos do sangue actua

o veneno e qual o modo por que se exerce a sua acção.

Em todas as experiências que fizemos, acompanhadas do exame do sangue,

um facto constante se revelou á observação microscópica — foi a destruição do

elemento globular com desagregação e subsequente diífusão da matéria corante no

seio do plasma. Comprehende-se, á primeira vista, qual a importância physiolo-

gica que se deve ligar a este facto e que deducções se podem tirar delle para

a explicação das desordens funccionaes produzidas pela inoculação do veneno.
^ ••

' *
V. n - 3
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A dissolução do elemento—glóbulo, trazendo, como consequência fatal e necessá-

ria, a perda dos seus altribulos physologicos, não será diíTicil explicar neste caso

como é que o funccionalismo dos órgãos se perturba ao i)onto de dar em resul-

tado a cessação da vida.

Parecendo-nos, porém, incontestável que tal destruição globular é o eíTeito de

uma acção chimica, devemos admillir que aqui o agente toxico deforma c dis-

solve os glóbulos por(iue altera a constituição molecular da matéria que forma o

slroma desse elemento, o que ó o mesmo que dizer que o veneno da fíothrops-

jararaca aclúa sobre a

—

(jlohuUna.

E' esta uma hypothese fundada em factos, que não pode exigir demonstração

mais rigorosa por ser difficil tal demonstração com os meios analyticos de que dispõe

actualmente a Scieucia. Uma vez atacada a globulina c dissolvidos os glóbulos, a

matéria corante destaca-s3 e vai constituir com o delíquio do elemento globular

essas manchas vermelhas que observámos constantemente nas preparações micros-

cópicas. Oue significação, porem, se deve dar a essas bôlhinhas gazosas que

vimos dcsprendcndo-se do liípiido sanguíneo e que tanto altrahiram a nossa atten-

ção ? Sem termos provas irrecusáveis para invocar em favor da nossa hypothese,

podemos entretanto conjecturar, fundado em boas razões, que taes bôlhinhas gazo-

sas são devidas ao desprendimento dos gazes contidos no sangue. A destruição do

glóbulo, trazendo tambsm a dissolução da hemoglobina, parte integrante e essen-

cial d'aquelle elemento, porque não admillir que o oxigeneo, fixado normalmente

á hemoglobina por uma combinação instável, se aparta dessa combinação, tor-

nando-se livre no sangue, quando ao mesmo tempo a matéria a que elle estava

reunido se tem desagregado ? A analyse spectral mostrando o speclro da hemo-

globina reduzida podia vir aqui prestar um valioso apoio a esta hypothese

;

infelizmente, porém, um concurso de circumstancias especiaes inhibiu-nos de re-

correr a esse meio demonstrativo. Em todo o caso, o facto foi verificado pela

simples observação ; o que falta ó determinar rigorosamente as condições c a

natureza do phenomeno.

Outro facto constante que se revelou á simi)les inspecção foi a incoagulabi-

lidade do sangue. Este facto está de perfeito accordo com a hypothese da acção

do veneno sobre a globulina.

Os trabalhos hematológicos de Schmidt deixaram fora de duvida que a fibrina,

a cuja presença deve o sangue a propriedade de coagular, não preexiste nesso

liquido ; ella é formada i)ela acção de duas substancias diíTerentes—a fibrino-plas-

tica fparaglobidinaj e a librinogenica : a primeira existente sobretudo nos glóbulos,

a segunda pertencente ao plasma. Ora, sendo pelo contacto do veneno destruída

a globulinii, falta este elemento gerador da fibrina no sangue e este perde ipso-

facto a propriedade de coagular. ^

> Temse contestado o valor dus trabalhos de Schmidt, p^r parecerem pouco demonstrativas as

suas experiências e muito bypotheticas as suas conclusões. Preciso é, porém, não esquecer que a
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O accordo existente entre os prineipios pliysiologicos, appl içados a estes fac-

tos, o a hypotliese da localisação do veneno sobre a globnlina vem dar mais valoi"

ainda a esta liypotlioso.

Que o veneno actua sobre o sangue por uma acção chimica, no; parece isso

incontestável ;
que tal acção pertence á ordem das acções de catalysc, nos parece

também provável. O que ó tal veneno sinão uma saliva toxica? As analyses

chimicas de Luciano Bonaparte sobre o veneno da vii)ora chegaram a separar uma

substancia azotada muito análoga á ptjjaliiia o que deve ser considerada como a

substancia activa desse veneno. A analogia leva-nos, portanto, a admittir aqui

a existência de um fermento especial que obra por uma acção de contacto sobre o

sangue da mesma maneira que a ptyalina da saliva oi)ra sobre o amido. Neste pre-

supposto, explicar-se-hiam as diíferenças na intensidade do veneno, segundo as espécies,

pela maior ou menor força catalytica do fermento ; isto é, dar-se-hia aqui um
phenomeno análogo áquello <iue se observa em relação á saliva dos mamíferos que

não obra sempre com a mesma rapidez sobre o amido : no cão e no gato ella

exige um certo lapso de tempo para operar a transformação da substancia amy-

lacea, ao passo que no porco da índia a transformação 6 instantânea. As pica-

das do Crotaliis horridus o da Naja tripudians (cobra de capello) não seriam, pois,

mais perigosas sinão porque essas duas espécies produziriam um fermento dotado

de maior força catalytica, isto é, um fermento capaz do destruir mais rapidamente

a globulina. Esta supposição, fundada em analogias physiologicas, carece entretanto

ser provada experimentalmente, i

Vejamos agora como se deve explicar o mecanismo da morto produzida pela

acção desse veneno. O complexo dos phenomenos geraes que succedem á picada

e que se reproduziram com uma notável semelhança em todos os animaes que ser-

viram ás nossas experiências, induzem-nos a admittir que a morte se dá nesses

casos por um mecanismo análogo ao de uma grande hemorrhagia. A diíTerenca

biologia do sangue apesar dos progressos modernamente realisados na histochimica, lucta e luctará
ainda muito tempo com a hypotliese, emquanto processos e instrumentos mais aperfeiçoados não vierem
imprimir um cunho mais positivo ás investigações hematológicas.

1 Em uma communicação feita á Sociedade Eeal de Londres os Drs. Lamber Bruton e Fayrer
apresentaram os resultados das suas intvestigações sobre o veneno da Naja tripudians (cobra de
capello). Bem pouco positivas, porém, são as conclusões a que chegaram esses dous observadores rela-
tivamente á maneira de obrar desse veneno. Dizendo que tal agente toxico actua essencialmente
sobre os centros nervosos, elles reconhecem, entretanto, que é difficil determinar si a sua acção
limita-se apenas a perturbar as funcções desses centros e em particular da meduUa spinal; ou, si ao
contrario ella estende-se aos nervos periphericos, aos músculos e ao sangue. Quanto ao mecanismo da
morte, ella seria produzida, na opinião desses auctores, por uma asphyxia consecutiva á paralysia dos
músculos respiratórios, ofTei-ecendo sob este ponto de vista analogias com o urari. ['["id. Reviu Scienti-

fiqiie T. XIII da coUecção; 1874, p. ir20).
Que taes conclusões estão era opposição com os principies fundamentaes da physiologia toxicológica,

é cousa fácil de provar. Até onde tem podido chegar a analyse experimental está ainda por descobrir-
se um vcneao que actue indistinctamente sobre o systema nervoso, sobi'e os músculos e sobre o sangue.
O systema atacado é um só ; as desordens dos outros systemas são apenas o resultado desse consensus
physiologico que une tão estreitamente entre si as grandes funcções da vida, de sorte que a perturba-
ção introduzida nas funcções de um systema traz necessariamente a perturbação dos outros. Resta, por-
tanto, saber si nos casos de picadas "produzidas pela Naja tripudians a acção do veneno não se loca-
lisa primitivamente sobre o sangue, como se dá com a Bothrops-jararaca , devenio então explicar-se as
desordens funccionaes do systema nervoso como uma consequência da alteração rápida e profunda desse
liquido nutritivo. Sobre este ponto de vista ha carência completa de factos experimentaes nas investi-
gações de Lamber Bruton e Fayrer.
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consiste apenas no seguinte : é que no primeiro caso os glóbulos são destruidos

dentro dos i)iopiios vasos, emquanlo que no segundo elles sabem illesos por uma

solução de continuidade do vaso ;—no lim o resultado é sempre o mesmo : os

órgãos privados do seu excitante normal—o oxigeneo, que transita no sangue com

os glóbulos, soífrem uma perturbação nas suas funcçôes, começando pelo systema

nervoso, cuja normalidade funccional está mais directamente dependente da norma-

lidade do sangue. Considerada na ordem de successão dos grandes systcmas orgânicos,

a morte começa pelo gloi)u]o do sangue e acaba pelo musculo, cuja irritabilidade

persiste ainila alguns minutos depois da parada completa e definitiva das grandes

funccões da vida.

As pseudo-hemorrhagias produzidas pela exosmose do soro sanguineo atravez

das paredes dos vasos é um symploma frequentemente observado nos individuos

(lue soílVem picadas de ophidios venenosos. Dá-se então um phenomeno pura-

mente physico de exosmose devido ás modificações moleculares do plasma, cuja subs-

tancia fibrino-plaslica é destraida pelo veneno. O que sabe pelas aberturas na-

turaes e pelas mucosas não é o sangue em natureza, ó simplesmente o soro

tinto de vermelho pela hematina. Em uma das nossas experiências verificámos

este facto com o auxUio do microcopio. ^

Parahjsius e convulsões, taes foram os dois symptomas dominantes; elles

exprimem perturbações na actividade funccional do systema nervoso, devidas á

impressão anormal que sobre elle exerce o sangue privado de seu elemento prin-

cipal— o glóbulo vermelho. Si estes e outros phenomenos objectivos, únicos que

podem ser apreciados no animal submeltido á experiência, estão de accordo com

a explicação que demos do mecanismo da morte, os phenomenos subjectivos,

como as perturbações da visão, vertigens, ccphalalgia intensa, náuseas, lipothy-

mias observados muitas vezes nos individuos mordidos pela Bolhrops-jararaca, não

o estão menos. ~ Para que a morte se dò nesses casos não é preciso que lodos

os glóbulos sejam destruidos, da mesma maneira que para morrer um animal de

hem(>rrhagia não e preciso que se escoe todo o sangue contido nos vasos ; ha

aqui um limite além do qual as condições anormaes do sangue se tornam incom-

pativeis com a continuação dos phenomenos vitaes. Sob este ponto de vista varia

muito a resistência oíTerecida pelos diíferentes animaes á acção do veneno; o

A falsa licmaturia c um phenomeno frequentemente observado nos individuos picados pela cascavel.

'^ Na minuciosa observação referida por Sigaud no seu livro. — Du Climat et des maladies clu

entre a articulação do dedu minimo c o annuíar com o metacarpo, resfriamento dessa região e conse-
cutivamente dos membros inferiores, sede, sensação de tumefacção aos lados do pescoço, torpor geral,
prostração de forças

; espasmo do pharynge com difflculdade de deglutir, dores atrozes nos membros
superiores, grande anciedadc, epistaxis, respiração diflicil, pulso frequente, chegando no fim de algu-
mas horas o dar llít pancadas pi>r minuto. Augmento de diversas secreções, como a da saliva, d© suor.
e das ounnas. Estas tornaram-se para o fim sanguinolentas. Movimentos convulsivos na maxilla e nas
extremidades inferiores, pulso interniittente, morte no fim de 24 lioras. Lividez c inchação enorme do
cadáver, decomposição rápida.
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comprende-sc bem que esta resistência deve guardar uma certa relação com u

Yolumc total do sangue que circula em cada um dclles, assim como com a acti-

vidade maior ou menor da combustão respiratória que se eílectúa na intimidade

dos seus tecidos. Por isso os pequenos mamiferos succumbem mais rapidamente

do que os animaes de grande porte ; c as aves, que são dotadas de funcções

mais activas, em geral resistem menos do que os mamiferos. Isto quanto ao

sujeito que soíTre a acção do veneno; agora quanto ao animal que o produz,

occorrem também muitas circumstancias que podem • influir sobre a actividade do

veneno. Como todo o producto de secreção, a saliva toxica dos ophidios pôde

modificar-se em sua quantidade e qualidade por influencia de causas diversas,

muitas vezes inapreciáveis. A observação tem mostrado que nas ópochas que

coincidem com os grandes calores, na muda e no cio, o veneno adquire uma

grande energia : é esse um facto verificado pela observação, o qual devemos admil-

lir como certo, embora não possamos explical-o.

Em resumo

:

a. — O veneno da Bothrops-jararaca actua sobre o sangue, destruindo a

globulina.

Ib. — Elle parece obrar á maneira de um fermento solúvel.

c — A morte efl"ectua-se por um mecanismo análogo ao de uma grande

hemorrbagia.

Em uma das nossas experiências a acção do alcohol, como contraveneno, parece

ter ficado plenamente provada. E' este ainda um vasto campo para explorar na

sciencia toxicológica e no qual pretendemos entrar brevemente, encetando outra

serie de investigações.

Explicação da Estampa.

FiG . I . — Preparação microscópica do sangue de uma gallinha, picada pela Bothrofs-

jararaca, e que morreu 10 minutos depois.

Yeem-se os glóbulos deformados
;

granulações opacas, resultantes de

destruição dos mesmos glóbulos e crystaes de hemoglobina. (?)

Relalivameute a este facto cumpre notax* o seguinte : que sendo a peçonha do Crotalus uma das mais
activas que se conhece, pois que ella causa a morte muitas vezes dentro de alguns minutos, ainda mesmo
quando o animal picado é de grande porte como o boi ou o cavallo, parece extranljavel que no caso
referido por Sigaudamorte só tivesse tidologar 24 horas depois da inoculação do veneno. Entretanto con-
vém lembrar que as condições especialissimas em que se achava esse individuo, affectado de uma molés-
tia que tende a modificar profundamente a sensibilidade da pelle, assim como a faculdade absorvente
do tecido subjacente, poderia bem ter concorrido para que não fosse absorvida sinão uma parte minima
da peçonha inoculada. Ora, é sabido que nas picadas dos ophidios a maior ou menor intensidade dos
phenomenos tóxicos depende não só da qualidade sinão também da quantidade do veneno absorvido.

Ha casos de picadas do Crotalus bem authenticos, em que a morte teve logar no fim de alguns se-
gundos. A peçonha desse ophidio produz, portanto, em certas circumstancias, efleitos tóxicos quasi ful-
minantes ; ella mata tão depressa como a nicotina, o acido prussico e o urari, venenos dos mais violen-
tos que se conhecem.
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Na parle inferior da [)reparação a (Icslruição do elemento glóbulo

é lotai.

Fk;. II. — Preparação microscópica do sangue de um porco da índia, picado

pela Bothrops. Innumeras granulações residlanles de glóbulos de-

formados ; matéria corante diílundida
;
glóbulos de gordura e crys-

taes de hemoglobina.

Fiu. III.— Extremidade cephalica da Boihrops-jaramai . (tamanho natural).

Fíc. IV.— Preparação microscópica do sangue de um porco da índia, picado

pela Bothrops.

Veem-se grupos de glóbulos inteiramente descorados.

Ficr, V. — Preparação microscópica do sangue humano, a que se juntou uma

pequeníssima quantidade do veneno da Bothrops.

Glóbulos totalmente destruídos e em um dos lados da preparação uma

larga mancha vermelha, constituída pela matéria corante do sangue

destacada c agglomerada, envolvendo numerosos glóbulos defor-

mados.

t »•
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is INVESTIGAÇÕES EXPERIMENTAES

Sobre a acção do veneno da Botlirops jararaca

Exame chimico e microscópico do veneno

PELO

DR, LACERDA FILHO

^sBo^tím^

Já ia entrar no prelo o nosso trabalho, quando recebemos do Dr. Glasl,

actual Director do Jardim Botânico, uma Botlirops viva, de maiores dimensões do

que aquella outra que tinha servido ás nossas primeiras experiências. Infeliz-

mente ella trazia ainda bem visiveis os signaes das pancadas que recebera na

cabeça e no dorso, e das quaes lhe resultou a morte no fim de dois dias. Não po-

dendo contar muito com o seu auxilio para uma serie de experiências tendentes

a reconhecer a efficacia de certos suppostos contravcnenos, resolvemos aproveital-a

ao menos para o estudo mais particularisado dos caracteres physico-chimicos do

veneno, preenchendo nesta parte uma lacuna importante e sensível do nosso

trabalho

.

Extrahimos o veneno pelo processo já conhecido da compressão exercida sobre

a base dos dentes, estando o animal chloroformisado. O veneno assim obtido

apresentava os seguintes caracteres physicos:
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Liquido viscoso, trausparents, com o aspecto de gomma, seccando rapida-

dameute ao ar livre, ficando no fundo da capsula onde elie tinha sido depositado,

uma matéria opaca, esbranquiçada que se partia em laminasinhas, quando ras-

pávamos o fundo da mesma capsula com a ponta de um escalpello. Estas la-

minasinhas, comprimidas ou attritadas, reduziam-se a uma substancia pulverulenta,

solúvel iragua na temperatura ordinária. Uma gotta desta solução posta cm con-

tacto com uma gotta de sangue e examinada a preparação no microscópio, repro-

duzia exactamente afiuellas alterações de cor e de forma que observámos no

sangue dos animaes submellidos á experiência.

A mesma solução tratada pelo acido acético e examinada no microscópio, deixou

>èr numerosos corpúsculos, alguns arredondados, quasi sphericos, outros fusifor-

mes, dispostos em series lineares, approximando-se muito, quanto á forma, do

rryptococcus cerevisia', ou fermento alcoholico, segundo as interessantes demonstra-

ções de Pasteur. Da extremidade de alguns desses corpúsculos via-se sahir dis-

tinctamente um pequeno prolongamento fdiforme, como é fácil de verificar na figura

que acompanlia esta nota. Em outros observava-se a reproducção por segmentação

(lestacando-se um corpúsculo de outro.

Tendo succumbido o animal no fim de dois dias, disseccámos cuidadosamente

a í^landula loxicogenica e fendendo a vesícula venenifera, derramou-se logo bôa

porção do um liquido nimiamente viscoso, de um amarello esverdeado, asseme-

Ihando-se mais á bilis do que á saliva. Depositado em uma capsula de vidfo,

vimos que ello adheria perfeitamente ás paredes da capsula, donde só era possí-

vel tiral-o com a ponta de um escalpello. Deixado ao ar livre, seccava rapidamente

ficando uma substancia amarellada no fundo da capsula. Tratada esta substancia

pelo acido azotico, ella dissolvia-se em parte, sem apresentar a mínima modifi-

cação de cor; tratada, porém, pelo acido sulfúrico, tornou-se um pouco mais es-

cura. Uma porção de veneno diluido em acido sulfúrico e aquecido sobre uma

lâmpada de alcohol, carbonisou-se immediatamente, desprendendo vapores com

o cheiro activo das substancias córneas carbonisadas.

O exame microscópico feito sobre uma pequenina quantidade desse veneno,

sem a juncção de acido acético, denunciou a existência de glóbulos de muco e

de numerosos corpúsculos arredondados a fnsiformes, semelhantes áquelles que tí-

nhamos observado no veneno exlrahido do animal vivo, somente mais reduzidos

de volume. Não obstante haverem decorrido algumas horas depois da morte da

Bothrops, todavia o veneno exlrahido post-morteni conservava ainda toda sua acti-

vidade e energia. Posto cm contacto com o sangue elle alterou rapidamente a for-

ma dos glóbulos sanguíneos, destacando-se ao mesmo tempo a matéria corante que

se agglomerou em certos pontos da preparação.

Uma porção desse veneno, tal qual tinha sido exfrahido da vesícula, foi

inoculado na face Interna da coxa de um cãoslnho e na cabeça de uma gallinha.

No primeiro elle llmltou-se a produzir dôr e uma pequena tumefacção nas circum-
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vizinhanças do ponto inoculado; na gallinha houve completa ausência de pheno-

menos tóxicos. Esto facto não podia, de certo, ser atlribuido á pouca actividade do

veneno empregado
;
porquanto, como vimos, este, posto em contacto com o san-

gue, alterava-o rapidamente. E' mais razoável suppôr-se que, neste caso, a ex-

trema vis30sidadt3 do veneno impediu a sua absorpção, exercendo-se apenas a

acção local sem a manifestação dos phenomenos geraes.

As diíTerenças de coloração que apresentou aqui o veneno extrahido do mesmo

individuo, em circumstancias diversas, levam-nos a admitlir, contra a opinião de

alguns observadores, que a coloração não é propriedade para servir de caracterís-

tico aos \ei\enos áííBotlirops, áo Crotalus e da Naja: extrahido áa. Bothrops viva,

elle era transparente, límpido, incolor; algumas horas depois da morte, amarello

esverdeado; sendo, além disso, para notar que estas díCferenças na cor em nada

influíram sobre as manifestações da actividade do veneno.

A presença d'aquelles corpúsculos fusiformes na preparação microscópica faz

nascerem certas duvidas quanto ao modo de considerar a natureza do veneno.

Será, com eíTeito, um fermento solúvel, como a principio nos pareceu, ou, pelo

contrario, um fermento figurado? Serão ou não taes corpúsculos verdadeiras cellulas

organisadas, que se multiplicam e se reproduzem no seu meio próprio, operando,

quando em contacto com o sangue, desdobramentos e alterações moleculares, que

modificam profundamente a conslitutuíção intima daquelle meio orgânico? Por

outras palavras, serão os corpúsculos fusiformes os verdadeiros e únicos agentes da

decomposição do sangue nos casos de picadas feitas pela Bothrops? Haverá algum

parentesco entre os ditos corpúsculos e os corpúsculos da saliva humana, que Rouget

acredita serem os verdadeiros agentes da transformação glycosica do amido?

Ha certamente alguma cousa para investigar nesse sentido e estas hypo-

theses aqui formuladas carecem de ser acompanhadas de uma demonstração

.

Juntamos a esta nota uma estampa, com duas preparações microscópicas

representando os corpúsculos fusiformes do veneno da Bothrops. As figuras desta

estampa foram desenhadas á vista da preparação microscópica pelo hábil desenhista do

Museu, o sr. Lallemant, que as gravou depois sobre a pedra. Podemos assegurar que

ellas reproduzem fielmente o que mostrou o microscópio.

V. II — 4
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DR. FREDERICO MUI_I_ER
Naturalista Viajante do Museu Nacional

Muito escassas são até agora as observações que possam elucidar a sigui-

íicação biológica cias flores versicolores ou de cor mudável.

Ainda hoje, como, ha perto já de um século disse Brotero \ a cor das ca-

roUas é ordinariamente desprezada pelos botânicos modernos. Ha compêndios de

botânica, aliás excellentes, que uem uma linha dedicam á côr das flores.

Só Delpino ^ trata amplamente deste interessante assumpto e a elle também

são devidas as únicas observações que possuímos, relativas á funcção das flores

versicolores. O distincto professor da universidade de Génova observou os in-

sectos, que visitavam as flores do Rihes aureum e da Caracjana arborescens. Em
ambas essas plantas as pétalas, amarellas a principia, tomam depois uma Aiva

côr alaranjada, e são ambas mellitophilas, is!o é, visitadas e fecundadas por hy-

menopteros apiarios. Ora, Delpino notou que no Ribes aureum, sinão todos os

' Félix Avellar Brotero, Compendio de Botânica. 1788. Tomo I. pag. 144.

2 Frederico Delpino, Ulteriori observazioni sulla dicogamia nel regii) vegetal. Parte II fascet. 2»

pag. 629.
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apiarios, ao menos a AnihoplíorapUípes evitava visivelmente as flores alaranja-

das, e que da mesma sorte na Caraijana arborcscens os apiarios, que a frequen-

tavam, reservavam quasi exclusivamente as suas visitas ás flores amarellas. Elle

julga que d'ahi se p5de concluir (jue, em certos casos, a variação das cores

nas plantas vcrsiroloreí, estão em correlação causal com os insectos pronubos,

aos quaes denuncia assim o momento propicio para uma visita ofllcaz das flores. ^

Ha pouco oíTercceu-se-me uma excellente occasião para, em outra planta de

flores versicolores, fazer uma serie de observações, que confirmam inteiramente a

opinião de Delpino. Eslava e ainda está florescendo perto de minha casa um
pequeno arbusto de uma espécie de Lantana, cujos capítulos de flores se acham na

altura de um metro até metro e meio, a mais commoda possível para observações

desta natureza. As flore> duram três dias, sendo amarellas ( cor de gemma de ovo ) no

primeiro, de cor approximada á de laranja, no segundo; roxas ou purpúreas, no

terceiro ; as cores, pois, são tão difl'erentes, que é impossível confundll-as.

Emfim, o arbusto é facilmente accessivel por todos os lados, podendo-se escolher

sempre o logar mais commodo para observar os insectos visitantes, sem os in-

quietar ou afugentar. Não devia deixar passar, sem aproveilal-a, occasião tão op-

purtuna. Fui pois coUocar-me de vigia, para espreitar o que haviam de fazer os

insectos que viessem visitar as flores da referida Lantana. Pela estreiteza do tubo

da coroUa, e pelo seu comprimento, de cerca de um centímetro, fácil era de prever

que os insectos pronubos seriam lepidoptcros, sendo estes os únicos capazes de,

com a sua tromba delgada c comprida, sugarem o mel no fundo de semelhante

corolla. Com clTcito só uma única vez vi \imnAugochlomgraniinea,Sm.,\iYme-

noptero da familia das Andrenideas, examinar varias fljres, tanto roxas, como

amarellas, sem delias poder tirar nem mel, nem poUen. De indivíduos pertenr?entes aos

Lepidoplcros vi nas flores desta Lantana 12 diíFerentes espe?ies, a saber : a Danais

Erippus, Cram.; o Ihlkonim Apscudeii, Iliihn.; a Colaenis Dklo, L.; a Colaenis JnVia,

Tabr. ; a dlonc Juno, Cram.; a Ilespcrocharis Áugustia God. ; a Eurcnia Jucuce, Boisd.;

a Pie ris Elodia, Boisd.; [ovlP. Àripa, Boisd.?
) a Daptonoura Lijciinnia, Cràm.;

a Callidrijas Apris, Tabr.; o Papiíio Thoas, L. e uma pequena espécie da familia

das Ilcsperideas, cujo nome ignoro. O Papilio Thoas c a Colaenis Dido foram

vistas só uma vez, mas fugiram ao approximar-me ; da mesma sorte fugiram a maior

parle das outras borboletas, sem que eu pudesse vòr a quantidade de flores que

visitavam. Felizmente pude observar á vontade, de li de Outubro até 7 de No-

vembro, perto de -40 indivíduos das outras dez espécies, principalmente (ou por

menos medrosas ou por mais absortas no seu trabalho, e por isso as quo me-

lhor ^e prestavam á observação) o Ileliconim Apscudes c a Daptonoura Lycimnia.

As observações que pude fazer soLre estas dez espécies acham-se reunidas nas

notas seguintes

:

« Delpino, —I. C. pag. 2'.).
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1"— Ileliconius Apseudes. Observei 7 indivíduos desta espécie, por mais ou

menos tempo ; vi alguns delles visitarem de âO para 30 e mais flores. E nem

siquer uma só vez locaram uma flor roxa ou alaranjada, sugando exclusivamentG

nas flores amarellas ou do primeiro dia. Quanto ao mais, havia certas diffe-

renças no modo de proceder dos quatro indivíduos (juc pude vigiar por mais

tempo no seu traballio. O primeiro costumava chupar de duas até quatro

flores amarellas em cada capitulo, voando depois a outro. O segundo chu-

pava sempre todas as flores amarellas de cada. capitulo, cujo numero raras

vezes excede a seis ; o mesmo fazia quasi sempre o terceiro, nunca enfiando a

tromba mais de uma vez na mesma flor ; fiquei muito admirado de vôr que

até em um capitulo composto de nove flores frescas, misturadas com as do segundo

e do terceiro dias, nem se esqueceu de nenhum n, nem visitou duas vezes a

mesma flor. Pelo contrario, o quarto varias vezes tornou a chupar em flores que

já tinha visitado, e isso em capitulo cujo numero de flores frescas não excedia

a três ou quatro. As flores desta Lantana não desabrocham sinão pelas oito ou

nove horas da manhã, segundo se mostra mais claro ou escuro o dia ; ora, não é raro

vir o Heliconius Apseudes visitar a planta antes deste tempo, quando só ha flores

do segundo e terceiro dias ; neste caso, conserva-se a pairar e a voltear, li-

brando-se nas azas em cima de um ou de outro capitulo, sem nunca pousar.

2°— Daptonoura Lycimnia. Pude observar de perto 13 indivíduos. Nunca

chuparam sinão flores amarellas. Uma única vez vi uma borboleta desta espécie

pousar n'um capitulo, em que só havia flores alaranjadas e roxas
;

porém, sem

chupar e sem se demorar, abandonou-o, procurando outro com flores novas. Esta

espécie também costuma sugar todas as flores amarellas do capitulo que visita,

sem inserir mais de uma vez a sua tromba na mesma flor. Não é muito raro

ver a Daptonoura Lycimnia voltar duas e até três vezes ao mesmo capitulo,

immergindo, de cada vez, a tromba em todas as flores do primeiro dia, o que não me
lembra ter observado no Heliconius Apseudes.

3°— 7" ) Da espécie Colaenis Júlia, que não era muito rara na Lantana, apenas

três indivíduos não fugiram antes de me approximar, e somente estes visitaram

as flores amarellas ; da mesma sorte dous indivíduos de Bione Juno, um de

Hesperocharis Angustia, um de Eurema Leuce e um de Ccdlidryas Cipris sempre

evitavam as flores alaranjadas e roxas.

8"— Pieris Elodia. Esta espécie, muito mais abundante aqui nesta primavera

do que costuma ser em outros annos, também não é rara na nossa Lantana; mas

sendo muito espantadiça, só pude observar três indivíduos. O primeiro enfiou a

tromba índifferentemente em flores amarellas e alaranjadas, isto é do primeiro e

do segundo dia. Os outros dous, porém, só visitavam as flores amarellas; um delles,

que observei por muito tempo, nem sempre soube evitar as flores cujo mel já tinha

sorvido. Assim é que havendo na circuuferencia de certo capitulo sele floreu^,

seis amarellas e uma alaranjada, elle chupou a flor que estava á direita
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(Id alaranjada ; dopais, rode.indo o capitulo, passou* a chup.ir a segunda, a terceira e

assim por diante atj a scxti ; evitju a septima, que era a alaranjada, metteu

a tronilja oulra vez na primeira e na S3guiida, passando em seguida para outro

capitulo.

D"— Danaií< Erippus. E' esta uma espécie que se não póds bem observar

sem afngent\l-a. Observei quatro individuo?. l'm chupava só flores amarel-

las, evitando as alaranjadas e as roxas ; os outros três davam preferencia inequívoca

ás dores amarell,IS, pois que não deixaram d 3 metter a tromba timbem em algumas

das alaranjadas e ati— uma unira vez—.em uma das roxas. Em 28 de Outubro vi

um in lividuo d3>la cspeoie pousado nas flores áx Lantana antes que houvej; em

desabrochado as flores roxas; pjr isso só podia procurar m3l, mas S3m achar, nus

flores do segundo dia. A Danais Erippus tem o costume de enliar a tromba duas,

Ires e até ({ualro vezes em :^eguida na mesma flor da Lantana, porém não em

lidas; provavelmente só natiuellas em cujo fundo enoon!ra mel ; nunca vi-o im-

mergir a tromba mais de uma vez em flor alaranjada.

10"— Finalmente, observei tre^^ vezos uma pequena borboleta da familia das

ííesperideas ; não sei si os três indivíduos eram da mesma espesie, visto como

pertenciam a certas espécies, numerosíssimas nesta familia, que não se podem distin-

guir á primeira vista. Duas destas Hosperideas, que, enlretinto, não observei por mui-

to tempo, só chupavam em flore? aaiarellas; a terceira foi, de todas as borboletas

por mim observadas na Lantana, a única, que não pareceu importar-se com a cor

das florei, mettondo indiírerenlemente a tromba cm flores amarellas, alaranjadas

e roxas.

As observações que acabo de referir provam sobejamente a funcção que coube

ás flores versicolores da LAintana. Como nas espécies observadas por Delpino, a

mudança do cor indica aos insectos pronubos as flores que elles devem visitar

para se proverem de mel, c que são justamente as mesmas que precisam de suas

visitas para serem fecundadas. E' evidente o beneficio que d'ahi colhe a planta.

Si as flores cahissem no fim do primeiro dia, ficava reduzido á terça parte o numero

delias; seriam pois muito menos vistosos os capítulos, c muito menos próprios

para prender a atlenção das borboletas.

Si as flores durassem, três dias, sem mudarem de côr, os insectos pronubos

perderiam o melhor de seu tempo em visitas inúteis a flores que por estarem já

fecundadas, não precisavam mais dessas visitas. As flores do segundo c terceiro

dia, deslinguindo-se p?la sui côr alar.uijada ou roxa, das flores annrelladas do pri-

meiro dia, continuam a contribuir esscnciílmente para attrahir os insectos indis-

pensáveis á fecundação, sem comtudo seduzil-os a visitas desnecessárias.

Mas porque nrjtivo a^ borlwlelas são levadas a visitarem só as flores do

primeiro dia ? Será por algum iintincto, por algum habito hereditário e congénito, cm

virtude do qual olla> evitim as flore? alaranjadas c roxas, visitando unicamente as

amaiellas? Ou deverá cada individuo aprender por si mesmo, pela sua própria ex-
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poriencia, que somente as llores amarellas rotribueni com doce néctar o importante ser-

viço íiuo clle lhes presta transferindo o pollen de uma para o estigma de outra ? As

diílcrenças inílividuiies observáveis entre borboktas da mesma espécie parecem

favorecer e^ta segunda liypothese. Porém as poucas observações que íiz são ainda

niuito insuílieientcs para auctorisarem sobre tal assumpto, resposta deíinitiva. O Brazil

é assaz rico em plantas de llores versicolores. 15astai'á citar varias espécies de Lantana

e áGCombretaiii, diversas espécies de Pleroma (v. g. Pleronia Sellowianum q o magnifi-

co « Jaguaritão » da ilha de S. Francisco), de Slnjchnos, da ÁniphilopJiiam, de /s/><-

dendrum, entre outros, o Ep. cimiabarinum] , ctc.

As flores de todas as espécies do género Lantana e do Epidendnun cimiaba-

rinum são provavelmente fecundadas por borboletas; as dos géneros Pleroma e Amplú-

/o/>//iíí//i por apiarios e as do género Comhretum por beija-ílores. Conviria verificar por

mieio de observações directas si em todas essas plantas a mudança das cores tem

a mesma significação que lhe attribuia Delpino.
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lA€WtAS SlXUAjtt^
DOS

Individiios masculinos cias Espécies

DANAIS ERIPPUS E D. GILTPPUS

PELO

Naturalista viajante do Museu Nacional

Wíí^fíe

Na exposição que dl dos caracteres genéricos dos Danais, diz Doublcdwj ^ o

seguinte a respeito das differenças sexiiacs que se encontram nas azas dessas

borboletas : « os machos do primeiro grupo (
comprehendendo espocies africanas

que hoje formam o género Amauris ^) tèm uma certa macula formada de escamas

muito bastas e de forma peculiar, situada na nervura submédia das azas pos-

teriores, perto do angulo anal. No segundo grupo (ao qual pertencem todas as

espécies americanas), a macula sexual «sexual spot» acha-se no primeiro

ramo da nervura media. No terceiro grupo, a macula sexual existe ou neste

mesmo ramo ou na nervura submédia ; toma ás vezes a forma de um verda-

deiro bolso, que se abre na superfície superior da aza e em cujo fundo, ao

^ Boubleãay, Westicood, 7I(jiíiií5on, Genera of diurnal Lepidoptera, pag. 89.

- Kirby, a dynonymit Catalogue of diurnal Lepidoptera, 1871. pag. 8.
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menos em e\cmphres seccos, acha-S3 um p5 de cor parda. Xa^ espécies do quarto

grupo
(
que hoje formam o género Ideopsis ^

) falta a macula sexual das azas

posteriores )

.

Tendo-se descobsrto recentemente^ que as maculas sexuaesdas azas, caracterís-

ticas dos mardios de muitas borboletas, são org.ãos odoríferos que exhalam

um cheiro ás vezes bastante forte, certamente agradável ás fêmeas das res-

pectivas espejíes, procedi ao exame dessas maculas scxuaes egualmente nas

nossas duas espécies úg Danais [Danais Erippus, Cram. a D. Gilippus, CvsíIYí. ) e

achei-lhes uma cslruclura muito interessante e que me parece merecer des-

cripção circumstanciada. A macula sexual (conservo provisoriamente o nome de

Douhlcdati até ser definílívamenlc estabelecida a sua funcção ) é siluadi, nos

machos do Danais Erippus c do D. Gilippus entre a nervura submMia o o pri-

meiro ramo da m'>dia da aza posteríjr, sendo separada d.j dito ranu unicamente i)or

um inlervallo muito estreito que no D. Erippus não eguala o no D. Gilippus pouco

excede o diâmetro do mesmo ramo (Fig. 1, :2, 7 o 8). Ella ó visível cm

ambas as supcríicies, superior e inferior, da aza, formando uma pequena intu-

mescência preta, mais proeminente na superfície superior. A cor preta não é

devida somente ás escamas de forma ordinária que a cobrem, porque subsiste

depois de removidas essas escamas, mas á mesma membrana da aza que se acha

escurecida e ao mesmo tempo um pouco endurecida neste logar.

A forma da macula sexual approxima-se da elliptíca, sendo o eixo maior paral-

lelo á nervura. Esta macula ó muito maior na cspjcie menor, que ò o D. Gilippus, tendo

perto de A millimetros de comprimento sobre 1,5 até perto de 2 míllimetros de l.irgura,

cmquanlo (jue no Erippus raras vezes excede a 2 millimstros de comprimento sobre (>

de largura.— A macula sexual ó ôca c forma, como Doubledaij o vio em algumas

espécies do seu terceiro grupo do género Danais, umi espécie de bolsa aberta

na superlieie superior da aza, ond3 existe, na mirgem posterior da macula, uma

fenda estreita occupando a metade pouco mais ou menos do âmbito. A parede

inferior dessa bolsa ou cavidade é formada pela própria membrana da aza ; a

parede superior scpara-se da inferior, a pouca distancia da nervura, sob um an-

gulo muito agado ; a margem livre ou posterior desta parede curva-se ou cn-

rola-se para o interior da cavidade, como ó bem visível em secções Iransversaes

(Fig. 3 c 9).

Cumpre notar que no animal vivo a margem livre da parede superior

applíca-se perfeitamente á pareJe inferior, ficando avsim a cavidade fechada por todos

os lados ; é porén fácil introiliizir pela fenda, (|ue separa as paredas, qual-

quer objecto delgado ; o que sem mais explicação comprohcnder-sc-ha á vista das

figuras 3 c 0.— A membrana das azas dos insectos compõe-se, como se sabe,

J Kirby, L. C. pag. 2.

2 Friti MMcr, no Kosmos, Zeitschrift, 1877. I pag. 391.
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do duas laminas qiiasi sempre conglutiiiadas. Estas duas laminas cxislcm lambem

nas paredes da macula, ou, para melhor dizer, dn cavidade sexual, mas se-

param-so com muila facilidade, costumando haver, nos exemplares frescos, muito

sangue entre ellas. A lamina externa, como já disse, e dura, quasi preta, co-

berta de escamas ordinárias.

A lamina interna c muito mais delgada o oíTerece um aspecto assaz diíTe-

rente nas duas espécies.

No D. Erippus (Fig. 4) vôm-se pequenos círculos um pouco mais trans-

parentes do que o resto da membrana, de cerca de O""", 01 de diâmetro, do

cujo centro cleva-sc um pello recto de cerca de 0"'",0(> de comprimento.

Esses círculos são dispostos em lílciras regulare?, e distam uns dos outros de

ád O'"",03 até O™", 00. Alternando com as fileiras dos círculos, acham-se

implantadas escamas pardas, opacas, muito menores dj que as escamas ordinárias,

das quaes se distinguem egualmente pela forma.

No D. GiUppvs (Fig. 10) os círculos são muito mais approximados entre si

e chegam até ás vezes quasi a tocar-se; elles são mais transparentes c o resto

da membrana mais opaca do que no D. Erippus. Fallam-lhcs os poUos, porém

ainda so vô no centro um pontinlio, ultimo vestígio e prova de sua existência

em tempos passados. As escamas são muito menores do que as do D. Erip-

pus, tendo apenas O""",04 do comprimento, o qual é de cerca de O""",08 no D.

Erippus. Provavelmente eram escaminhas destas o « pó de cor parda » que Doubledaij

viu em certas outras espécies de Danais. Não pudo perceb3r cheiro que fosse

exhalado pela? azas dos machos de umi ou outra das duas espécies catharínen-

ses, porém antes de passar a discutir a significação biológica quo possam ter as

maculas soxuaes, convém descrever ainda succintamente outro órgão peculiar

ao sexo masculino e que parece ter escapado até agora á attenção dos entomolo-

gos. Gomprimindo-se fortemente o abdómen, sahe de cada lado do ultimo seg-

mento um tubo membranoso digitiforme (Fig. 6e 12), fechado na extremidade,

que se acha coberta de cabellos escuros os quaes se vão eriçando ao passo que o tubo

sahe do abdómen, exhalando, ao mesmo tempo, um cheiro bastante forte no D. Gi-

lippus, e menos forte, sem deixar de ser bem distincto, no D. Erippus; differença

esta que depende evidentemente da circumstancía do serem muito mais numerosos

,

bastos e compridos os pellos naquella primeira espécie. Ao recolher-so no abdó-

men, o tubo víra-se ou inverte-so de modo que a superficic que era externa

vem a ser interna, formando uma bainha ou estojo ao redor dos pellos, que

parecem nascer, em forma de pincel, no fundo do tubo.

Eis os factos. Resta discutíl-os. Havendo nas azas de numerosas espécies de

borboletas, e unicamente no sexo masculino, escamas de forma peculiar, muitas

vezes reunidas em maculas bem circumscriptas e em certos casos recolhidas em

sulcos ou pregas da aza — escamas e maculas que indubitavelmente funccionam como

órgãos odoríferos— parece muito provável que as escamas modificadas, encerradas
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na cavidcide da macula sexual dos D. Kvippm c Giíijtpus lenham ou tiveram

a mesma funcção. Talvez seja possível encontrar ainda nas dilTerentás espécies dg

Danais as formas intermediarias ([\id liguem as bolsas das nossas espécies ás macu-

las cjue se acham patentes nas azas posteriores dos machos do género Amaurifi.

De mais, Utão somente não se percebe cheiro algum exhalado pelas azas de D.

Erippus ou GiUppiís, do sexo masculino como lambem parece summamente imprópria

para semelhante limxão uma cavidade que s5 communica com o ar por meio de uma

fenda estreita e além disso fechada, sem haver na aza, ao que parece, mechanismo

algum para abril-a. E como existem na extremidade dj abdomon órgãos de cuja

funcção odorifera não se pôde duvidar, era natural a conjectura de serem as macu-

las sexuaes das D. Erippus e (iilippn^ órgãos odoríferos em estado rudimentario,

reduzidos a esta lorma pelo desenvolvimento de outros órgãos na extremidade do

abdómen, os quaes melhor desempenhavam a mesma fun^^ção. Podíamos citar em

apoio dessa conjectura c>irlos fados análogos, que se dão cm outras famílias de

borboletas. Comtudo a alllueneia de s:uigue para as miculas sexuaes, em gr.ío

pouco commum nas azas destes insectos, parece veJar o consid3ral-as como órgãos

rudimentares
;

pois a ser assim devia também suppòr-se que o desenvolvimento dos

órgãos das azas estivesse na razão inversa do dos órgãos do abdómen e que aquelles

fossem tanto mais rudimentares quanto mais desenvolvidos se mostrassem estes.

Ora é justamente o contrario do que se dá.

No f). (yilippns, os órgãos, tanto das azas, como do abdómen, são muito

maiores do (jue os do D. Erippus, não obstante S3r esta ullima espécie a maior

das duas.

Como em casos de duvida convém não djíxar passar desapercebida circums-

tancia alguma, i)or mais insignificante que possa parecer, vou mencionar ainda o

facto de ter achado, em alguns machos do D. Erippus, aliás incólumes, comple-

tamente descamada uma muito pequena parle da aza junto da feniUrda macula se-

xual, como si as escamas tivessem sido levadas d'alli por algum objecto introdu-

zido repetidas vezes na mesma fenda. Não seria possível que alguma' matéria

odorosa fosse produzida no interior da macula sexual, e que os pellos dos órgãos

odoríferos do abdómen, introduzidos na cavidade dessa macula, alli S} impregnassem

dai]uella matéria?

Aposição das maculas sexuaes é de forma til, quea exlremiJade do abdómen

facilmente se llies pôde applicar, c como os pellos dos órgãos odoríferos, ao sa-

hirem do abdómen, acham-se unidos cm forma de pincel, não pareça impossível,

nem mesmo muito dillíci!, a sua introducção na fenda dis maculas.

Confesso, cor.iludo, francamente que esta ídáa não me parece ainda estar bem

assentada. Só um estudo comparativo das números is espécies do género] /)a/í a /.<

poderá dar solução definitivi á tão interessante qu3Slão.
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Explicação das fig^iras da estampa 2.'^

As figuras l at; O rcfercin-so á /)«/<«« Erippiís (èG\o masí^ulino ), as figuras

7 até 12 a Danais Gílippm (sexo masculino).

Fig. Ie7.—Aza posterior, visla do cima, lamaiilio natural. Os números das

nervuras são os usados por Ilerrich Sclumljcr, sendo na nomenclilura do Douljlcdajj.

1 ^ nervura interna.

1 '' « submódia.

2 primeiroj

l\ segundo [ramos da nervura média.

i terceiro )

5 nervura dií,coidal.

() segundo)
, 111

. . Iramo;. da nervura subdoríal.
/ primeu'o)

8 nervura dorsal.

p » predorsal.

.s' macula sexual (« ssxual spot » Donbledau).

Fig. 2 e 8—Macula sexual, augmentada cinco vezes.

n primeiro ramo da nervura média.

s macula se\ual.

Fig. 3 e 9—Secção transversal da mesma macula, augmentada 15 vcze-.

n primeiro ramo da nervura média.

i parede inferior) , • 1 1 i 1 1

'^^.^i ^ ^ • da cavidade da macula sexua .

s parede superior)

Fig. -4 e 10—Parte da membrana interna da cavidade da macula sexual, aug-

mentada 180 vezes.

a pontos de inserção das escamas.

b uma das escamas.

c pontos de inserção de pellos, que faltão no D. Gilíppas, restando comtudo os

pontos de inserção.

Fig. 5 e 11—Escamas ordinárias da superficie superior das azas posteriores^

augmentadas 180 vezes.

a escamas subjacentes ou inferiores,

b escamas superiores.

Fig. -4, b—As mesmas escamas na sua posição natural.

Fig. 6 e 12—Órgãos odoríferos, vistos de cima, augmentadas duas vezes.

a ultimo segmento do abdómen.

b órgãos odoríferos.
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ÔEtrA

DAS ESPÉCIES

Epicalia Acoiilius, Lin. e de Myscelia Orsis, Dru.

PELO

Br» Ii¥(adl©ra©® MBÍlIler

Naturalista viajante do Museu Nacional

O género Epkalia, Weslw. /^ou Catonephele, lluhn. J tem adquirido certa faina ^

pela differença extraordinária que exibem no colorido das azas os dous sexos de

yarias espécies suas representantes. Si v. g. compararmos a Epicalia Numilia, Cràm.

com a Epicalia Acontíus, Linn, veremos que as fêmeas das duas espécies, e da mesma

sorte 03 machos, são muito mais semelhantes entre si do que cada uma das fêmeas ao

seu próprio macho. Os machos de ambas estas espécies são ornados com gran-

des e esplendidas maculas cor de laranja em fundo preto avelludado, havendo

três maculas eliiptisas separadas ( duas na aza anterior e uma na posterior ) na

Epicalia Numilia, (iim\iun[o qn^ndi Epicalia Ácontius { AntiocJins, Fabr.yhauma só

macula na aza anterior, confluindo com a da aza posterior em uma fila ou banda

larga, commum ás duas azas. Nas fêmeas, as maculas das azas são de um ama-

relio cor de en\ofre, e de forma inteiramente diíTerente da que se vê no sexo

opposio
',

wdi Epicalia A contius [Medca, Fabr. j cilas formam Ires fileiras paralielas.

* Darwin, Descent of nian, 1871. Vol. I pag. 388.
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s3n'J) bast.mlo luimsrosAs. Com cHoito, a diUeraiivi, entro o^ djus sexos, é Ião

graiiJe qiií Wcslicood os collo?oii em gm3ro3 (lilíereiítes, denominando Mijsce-

lia Medéa á fcMiua da KpicaUa Aronlim.

As duas cspe::'i>}s que acabo do mencionar e que são as únicas £'/jíVfl//os que

alé agora encontrei na província do Santa Catharina, são muito interessantes lambem

pela notável diílerença que mostram os machos, aliás tão semelhantes, no tocante

aos órgãos odoriforos. Nos machos da Kpicalía Numilia não me foi possível achar

vestígio algum de semelhantes órgãos; parece que faltam inteiramente nestes insc:tos.

Nos nnchos da Eplcalia Arontim, polo contrario, elles tomam iim desenvolvimento

pou"o commum e exhalam um cheiro fortíssimo. Estos órgãos odoríferos acham-se

escondido? entre as azas antorÍ!»ros e posteriores, o?cupando a siiporíicie superior

dest.is, c a inferior d'aquellas. iNas azas posteriores vò-sc (Fig. 11), contigua á

macula alaranjada, (/) outra macula maior [m] do côr parda, e que não tem

a apparencia avelludada do rosto da aza, e podo antes comparar-so a uma espécie do

feltro. Essa macula feltrada («Filzíleck» llerrick-Schaeffer), é limitada pelas nervuras

dorsal (8) e discoidal (.5) c por uma recta que do ponto de separação das

nervuras dorsal o subdorsal vai ao ponto em que a nervura discocoUular inferior parle

da discoidal; ella accompanha a nervura dorsal em cerca de 2/5 de seu compri-

mento, e a discoidal até um ponto eijuidistante da margem da aza e do ponto

do separação das nervuras dorsal c subdorsal. A sua ária é pouco mais ou menos

a oitava parte da aza inteira. A macula não dillerc muilo de um semi-circulo do

12 millimetro-, nem a aza de um circulo de 2i millimetros de diâmetro.

Ordinariamente esta macula ó coberta pela aza anterior, a qual na suporficie

inferior é provida (Fig. 11, ni) do uma macula opposta á da aza posterior c

quasi idêntica a esta pela sua apparencia feltrada, côr, forma, e dimensões, poróm

monos visível, não só por contrastar "pouco a sua côr com a sup.^rficie ambiente,

como lambem por ser inteiramonte coberta por uma crina de })ollos pretos in-

seridos ao longo da nervura interna (1). Esta macula f.dlrada das azas ante-

riores estende-so da nervura intorna (1) ató ao angulo formado polo segundo c

terceiro ramos (3 e i) da nervura modiana; como na macula das azas posterio-

res só uma parto insignificanto cáe dentro da cellula media.

A crina, á que acabo do alludir, nasce da margem posterior da macula, ou,

o (jue é o mesmo, da margem anterior da nervura interna, dividindo-se esta

ciu cin^o parte> cguaes. A segunda o terceira destas partes, a contar da

base da aza, são occupadis poia crina, composta do bellos peitos pretos de

uns sole inillimetros de comprimento.

Esta crina cubro exacta e inteiramente a macula feltrada da das azas anteriores,

soparando-a ao mesmo tempo da das posteriores.

As escamas das maculas felpudas ou odoríferas (fig. 13) distinguem-sc das es-

camas ordinárias (fig. 12):
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1"; pela sua fóniui, priucipiilinoito por sor a sui cxtromidado dosdantadií.

2*; pelas suas dimensões.

Das escamas ordinárias da suparfici-í suporioi* das azas, as superiores (íig. 12, s

)

tòm cerca do O'"", 11 de comprimento sobrj 0'""',0r) de largura; as inferiores ou sub-

jacentes (fig. 12, /") corja de 0'"",l de comprimento sobro O""", 08 de largura.

Das escamas odoríferas, as superiores (fig. V^, s] tom cerca de O""", 33

de comprimento sobre O™",! de largura, e as inferioroò (fig. 13, i) cerca de

O""",24 de comprimento sobre O""'", 11 de largura.

3°; por serem muito mais opacas c apparentenienle privadas das linhas lon-

gitudinacs tão ^isiveis nas escamas ordinárias.

i°; por sereai implantadas mais firmemente na membrana das azas, de modo

(jue passando um penueno pincel por cima das azas, podem-so remover as escamas

ordinárias, ficando quasi in:'olumes as maculas felpudas.

Todas essas diíTerencas entre escamas crdinarias o odoríferas exibtem também

em quasi todas as espécies, cujas azas são dotadas de maculas odoríferas. Os ta-

recteristicos quo distinguem a Epícalía Acoiitíus de muitas outras espécies são os

seguintes

:

1" ; a diíferença que se observa também nas maculas odoríferas entre as es-

camas superiores e inferiores
;
porque em geral as escamas odoríferas costumam ser

todas da mesm.i forma, sem distinceão de superiores e inferiores.

2"; a circumstancia de guardarem quasi a mesma distansia na? maculas odo-

ríferas (fig. 15) e no resto das azas (fig. 14) as covinhas ou alvéolos, em que as

escamas se acham implantadas, visto coma em geral as escamas odoríferas cos-

tumam ser muito mais unidas do que as ordinárias.

Os alvéolos das escamas odoríferas (fig. 15), além de serem maiores, são cer-

cados de uma área escura, elliptica ou circular, o que frequentemente se observa

lambem em outros casos.

Ainda é digna de se notar a modificação considerável da forma das azas que

tèm acompanhado o desenvolvimento das maculas odorífeias. A margem interna

(ou posterior) das azas anteriores ó quasi rectilínea nas fêmeas da Epicalia Acon-

tius ( fig. 10
) e em ambos os sexos da Epicalia Niimilia ( fig. 9 ), emíjuanto que nos

mui^hoi áà Epicalia Àcontius (ú^. 11), ó muito arqueada, podendo desta serie cobrir

uma parte muito maior das^ azas posteriores. Da mesma maneira acha-se ampliada

a fimbria anterior das margens posteriores. Dahi resulta que a fêmea da Epicalia

Acontius ( fig. 10 ), quanto á forma das azas, approxima-se mais do macho da Epicalia

Numilia (fig. 9), do que do macho de sua própria espécie (fig. 11).

Intimamente alliado ao género Epicalia ó o género Mjjscelia, representado na

província de Santa Gatharina pela M\}sceUa Orsis, Dru. Já antes de ter podido

examinar o macho desta espécie, eu soube por Herrich Schaejjcr, ^ que elle pos-

» Prodrom system. lepidopt. I 1861 pag. 27, n.» 79.

V. II
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SUO uma « macula feltrada » (Filzíleck) na supeificie superior das azas posteriores

(fig. 1, m), entre as nervuras quinta e septimn, isto é, entre a nervura discoidal

e o primeiro ramo da subdor.sal. Ha pouco pude convcncer-mc de que a referida

macula cxliala um oheiro fortíssima, o qual tem, como a da Epicalia Aconlins, (sexo

inasc.) certa semelhança com o de almíscar. A macula, que occupa cerca de 1/9 (30

milliraetros quadrados) da superficie da aza
(
315 millimctros quadrados ) ainda ultra-

passa um pouco as duas nervuras que llorrich-Scliaeirer lhe dá por limites ; c de cor in-

teiramente preta, sendo pardacenta a parte circumvizinha da aza que, como a macula,

ó coberta pela aza anterior, e de um azul brilhante o dis:'0 da aza. A c-truclura da ma-

cula pouco dilTere da da Epicalia Acontius e por isso não carece de descripção circums-

lan:iadA; somente as escamas odoríferas não excedím tanto as dimensões das

ordinárias. As azas anteriores são destituidas de órgãos odoríferos

Deste modo, no tocante ás maculas felpudas, o macho da MijsccUa Orsis oc-

cupa uma posição intermédia entre a Epicalia Numllla, que carece de semelhantes

maculas, e a Epicalia Acontlns, quo as possuo também nas azas anteriores. Avista

deste facto, é pcrmiltido duvidar sobre si os limites entre os dous géneros já

se acham devida e definitivamente estabelecidos. Sabe-se que as fêmeas da Mijscella

Orsis e da Epicalia Acontius concordam também pãrfeitamente no arranjo das ma-

culas das azas, as quaes são, amarellas nesta, e brancas naquella espécie, differindo

bastante a este respeito da fêmea da Epicalia yumllia', facto esto que muito de-

yerá contribuir iiara reforçar aquella duvida.

Explicação das íigiii*as da estampa 3/'

As figuras 1, 9, 10 c 11 são de tamanho naluial ; as mais são augmentadas

180 vezes.

As figuras 1 até 8 referem-se a Mijscclla Oz-^/s ( sexo masculino )

.

Fig. l.—Aza posterior de Mijscclla Orsis, (sexo masculino)

—

m— macula fel-

trada ou odorífera.

Fig. 2.—Escamas da superficie inferior das azas.

Fig. 3.— Ditas do disco da superficie superior.

Fig 4.—Ditas da margem posterior da superficie superior das azas posteriores.

Fig. 5—Ditas da macula feltrada

—

s— escamas superiores

—

l— ditas inferiores

ou subjacentes.
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Fig. G—Alvéolos das escamas da supciTicio inferior das azas posteriores. Como

om muitissimas outras espécies os alvéolos da supoificie inferior distinguem-se dos

da superior por serem ligados os da mesma fileira tninsvcrsal por uma linha.

['ig. 7—Alvéolos das os?amas ordinárias da superfície superior das azas pos-

teriores.

Fig, 8—Ditos das escamas odoriferas.

Fig. 9—Contornos das azas de Epimlia Niimúi/i, Cram. (sexo masculino).

Fig. 10—Ditus de /i'/^<cfl/m Aconlius Linn ( sexo feminino ), (Mcdea Vi\hi\)

Fig: 11—Ditas de Epicalin Acontius Linn (sexo masculino), [AntiocJuis, Fabr.)

/— macula alaranjada das azas posteriores.

m — macula feltrada das mesmas azas.

m'— macula feltrada da superfície inferior das azas anteriores, cobertas de uma

crina de cabellos pretos.

Fig. 1^—Escamas ordinárias da superfície superior do disco das azas poste-

riores de EpicaJia Acontius ( se.xo masculino )

.

Fig. i:{—Ditas da macula feltrada das mesmas azas.

Fig. li—Alvéolos das escamas ordinárias das mesmas azas.

Fig. 15—Ditos das escamas odoriferas da macula feltrada das mesmas azas.
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Pernas de certos Lepidopleres
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DR. FREDERICO MULLER,
Naturalista Viajante do Museu Nacional

« Em todis as ordens, disso Darwin, fjllando da selecção sexual e dos

« caracteres sexuaes secundários dos insectos, ^ os sexos de muitas espécies

«apresentam diíTerenças, cuja significação não se conhece. .. Casos destes abun-

« dão nos Lepidopteros. Um dos mais extraordinários é o de terem os machos

« de certas borboletas as pernas dianteiras mais ou menos atrophiadas. As azas

« differem também muitas vezes nos dou? sexos pelas nervuras e ás vezes con-

« sideravelmente pela figura, como no Aricoris epitus. Os machos de certas bor-

« boletas da America do Sul tôm pincéis de cabellos nas margens das azas e

« excrescências córneas no disco das azas posteriores. Em certas borboletas da

«( Inglaterra só os machos, como mostrou Mr. Wonfor, são parcialmente cobcr-

« los de escamas peculiares.

1 Darwin, Descent of man 1871. vol 1. pag. 344.
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Hoje, quasi todas essas diíTcren^^as sexuacs dos Lepidopteros, oomplelamenla

inexplicáveis ainda ha poucos aniios, tornaram -se claras c intclligiveis depois

que SC doscobiio «luo ellas se rcfLM'em, directa ou indire:?lamentc, a producção

ou dilFusão d,3 um cheiro particular (jue, dd corto, á~}\^v'i agradar ;h respectivas

fêmeas. Pertencem a esta categoria os «pincéis» ou crinas que se encon-

tram frequentemente na margem anterior das azas posteriores, e cujo

cheiro ó muito inf^uio na CaUidnjm Clprh, bem sansivel e muito agradável na

Dirceniia Xantho e iroutras espécies, c as cscíunas pecidtares de formas muito

variada^ <[ue existem nas azas dos machos em muitas espécies de Satyrinas,

iIelicoiiina>, Nymphalinas, Pi.^rinas, etc. , ás quaci Bernnrd Descítamps ^ deu

o nome de plumulas, como também as « excrescências córneas » ou « maculas

sexuaes » que existem no dis^^o das azas po^LM-iores dos machos das Danais Erip-

pus e (lilippus
-

Quanto ás dillerenças-que ha na disposição da? nervuras das azas, também

C;tas cm muitos, sinão cm todos os casos, são devidas á existência, nos machos,

de um órgão odorifero, pelo qual foram deslocadas cortas nervuras, como facil-

menle se pôde verillcar nos géneros Dircenna, Mechanilis, Tliecla (\. g. ThecUi

Acmon), entre as borboletas diurnas, ou no género Rhamphidium entre as noc-

turnas. A ligura das azas acha-so também frequentemente mais ou menos modi-

ficada pelos órgãos odoríferos.

Entretanto e4es órgãos odoríferos dos ma^ho> e as diíTerencas sexuacs que

delles resultam, não se limitam ás fzas: em numerosas espécies, mormente

de borboletas nocturnas, elles oícupam o abdómen ; emquanto que, cm algumas

outras, desLMivolvem-se nas pernas. São órgãos abdominaes estes que, por se acharem,

no estado de repou>o, quasi sempre recolhidos, ou no interior ou entre as escamas do

abdómen, escaparam inteiramente á atlenção dos lepidopterologos. A única no-

ticia que encontrei a respeito delles refere-se ao género Lijcorca em que os ma-

chos, segundo Doubledaij « tèm um grande feixe de pellos de cada lado do

ultimo segmento, capaz de ser recolhido cm grande parte no interior do abdó-

men » ^ Gomo nas Ljjcorea^i e Itunas, assim também nos machos das Danais,

dos Morphos, das Glaucopideas, das Cnjplolechia e de varias outras borboletas noc-

turnas os órgãos odoríferos estão situados na extremidade do abdómen, tomando ora a

fiuMua de pincéis, ora a de protuberâncias mamilliformes ou digitiformes, ora a de

tubos filiforme; muito compridos c cxhalando cm quasi todos os casos um cheiro

' Annales des Sc. nat. 18)7, Févrior, Mars — citaJ) cm Chénii, EiicyclopéJic d'hist. nat. PapiUons
Tome I, pag. 8

* No vol. XI da Icnaischs Z>:itschrift fnr naturwissenchnft. 1877 pubUcou- se um resumo do quanto
achei nos vários autores, que pude consultar, sobre os órgãos odoríferos nas azas das borboletas, e o

primeiro ensaio que apresentei para mostrar a funcção dos ditjs órgãos.

» Douòleday, Weslwood, Ilewitson. — Genera of diurnal lepidoptfra, pag. 196.— Os mesmcs fei\es

de pellos apparecem (Tab. XVÍ. Fig. 1. da mesma obra ) na figura da Itima Phenarete sem que o

-texto 03 mencione. Nos machos de [tuna Ilione eu também os vi.
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forlissimo. K' muito mais raro estarem collocados os ditos órgãos no lado dorsal, como

se vô na J)id(»iis Biblh, ou no lado \cnlral do abdómen, como acontece na

família das Spliingidcas. Si, em muitos outros casos, os órgãos odoriferos eram

de ha muito conhecidos, ignorando-se a sua funcção, o contrario se dá com as

Spíiiniiideas; jí (losdi) muitos annos sabia-3e que os machos do certa? espécie^?;

exhalam um cheiro activo de ahniscar ; mas não so linha a^li.ido. e talvez nem mesmo

pronirado o lugar d'onde emaniva e?te cheiro. Emana elle de djus piíncis situados na

base do abdómen e que pjdem ssr recolhidos em uma cspacie de sulcas formador

p3las escamas dos dou? primeiros segmentos abdominaes.

Quanto, emfim, aos pincéis e appirelhos análogo*, que e.\i;tom nas pernas de

certos lepidopleros, e só no sexo masculina, ninguém at 3 hoje, que eu saiba, faltou

na funcção que elles possam exercer. Entie as borboletas diurnas parecem estos

órgãos liniilar-se á família das Ilesperídeaí, na qual se apresentam sob duas

formas dilTerentes. Nos machos dí uma espécie da Ilha de i-à\íi, ííhmene OeJipodca,

Swains, as tíbias do terceiro par de pernas são, segundo Westicood \ de uma

grossura extraordinária e cobertas da densos pellos ; em varias outi-as espécies

da família, as mesmas tíbias são dotadas, nos machos, de um pincel de pellos

comprido;. Estes pincéis das tíbias (« Schienen pincel ») já serviram a Herrich-

Schaeffcr e outros autores, para caracterisar certos géneros das Hespcrideas, como

AckíijGdes, Antigoiuis e outros. De^de que vi em uma He?peridea, pertencente,

pelos caracteres indicados por Herrích-SchacHer, ao género Antigonm, que os

pincéis das tíbias podem ser recolhidos em uma espécie de sulco formada pelaí>

escamas do abdómen, não duvidei de que os ditos pincéis também fossem órgãos odorífe-

ros, \ísto que participam de um dos característicos mais frisantes desses órgãos,

que consistem em serem elles de uma outra maneira protegidos, no estado de re-

pouso, contra a evaporação de seu aroma. E, com cíTeito, ha pouco tive a satís-

facçâo de encontrar uma borboleta nocturna, cujas tíbias emiUiam um cheiro sin-

gular, que, sem ser muito forte, não deixava comtudo de ser perfeitamente per-

ceptível também a nas, cujo olfacto é sem duvida muito inferior ao de muitos

lepidopteros. Era uma das maiores espécies da família das Erch ideas y lendo com as

azas abertas 0'^,19 de largura, espécie essa cujo nome ainda ignoro. Nas

fêmeas dessa Erebidea as libias do terceiro par de pernas
( Fig. JO ) tèm

a fórina delgada, que costumam ter nos lepidopteros, sendo a sua grossura

intermediaria á do fémur e á do tarso. Nos machos pelo contrario (Fig. 11 e 12

)

as mesmas tíbias são excessivamente largas, de sorte que a largura ( 4 ""^
) ó

egual á terça parte do comprimento (O"", 12). A superfície externa é um
pouco convexa ; no lado interno existe um sulco longitudinal ]n'íncipiando a 3

ou 4 millimetros da base e aprofundando-se ao passo que se approxima da ex-

tremidade tarsal da tíbia, como melhor se \ò em secções transversaes (Fig. 14).

' Doubleday-Westwood, Heroitson, Genera of diurnal lopidoptera, pag. 574.
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Tc(l:\ a superfície inleriia, exceptuaiulo apenas a e.\ir.'mi(Jadi) tarsal o parte do

.sulco, é coberta de pellos do 4 a G millimetros do comprimento, sendo os mais curtos os

da margem superior (Fig. 1']). Rsses pellos são capazes de criçarem-se, for-

mando uma espécie de escova muito densa, c S n'estc estado do eriçamcnto que

se percebo o cheiro (luo desprendem

.

\'oltando ao estado de repouso, os do meio deitam-so no sulco lon-

gitudinal parallolos ao ei\o da tibia, sondo cob3rtos por nma espessa camada dos

pi^llos latoraes da tibia ; em cima destes ainda se applicam os den>os pidlos

da margem inferior do fomur, ({uo também se acham muito mais desenvolvidos no

sevo masculino. Desta maneira os pellos inferiores e mórmento os deitados no

sulco longitudinal da tibia, acham-se suflicieutemente protegidos pela superposição

dos pollos marginaes, c dos do fémur contra a perda por evaporação de qual-

([uer substan?ii odorífera, de (juc cUes so possam impregnar no estado de repouso,

cmquanto que eriçando-se, ex.hibom uma suporficio enorme, e que deve causar uma

evaporação correspondente da substancia odorosa. Convém notar que já Linneu

deu a uma espécie de Erebideas o nome de Nodua odora ; ó provável que tenha

cheiro baslanio fort: ; si esse odor é peculiar ao sexo masculino e produzido pelas tibias,

não sei dizel-o. lia na mesma família outras espécies, cujos machos tèm tibias, de for-

ma normal, sem a cabelladura desproporcionada da nossa primeira oípecie, sendo a dclles

jiHuiid.i só de um pincel .de pellos compridos procedente do lado interior da base.

lia ainda oulra.i espécies do Erebideas que parecem ser destituídas de órgãos odo-

riferos nas pernas. Assim como certos géneros do Hesperideas são caracterisados

pelos pincéis ([ue os machos tèm nas tibias posteriores, assim também os machos

do género llcrniinia (que alguns ontomologos incluem na família das Pijralideas outros

como Speyer, entre as Nocluinas) , costumam ser munidos do pincéis nas libias mais ou

menos largas ; mas, neste caso, as tibias dianteiras são as que apresent un o distinctivo

do sexo ma.-cnlino. ^

Na família das Geometrideas um bello e instruL'tivo exemplo de pincéis nas

pernas posteriores ó oITerecido pela Pantlierodes pardalaria, Uàbn, borboleta que

parece habitar todo o lirazil, desde o E<piador, até úhw do trópico do Capricórnio. Spix

e Martins trouxeram-n'a do Rio Negro "^ sendo tand)am, ao menos om certos ân-

uos, frequenlissima na província de Santa Catharina. Nesta espécie as tibias do 3."

par de pernas são egualmente nuiito mais grossas uoj machos (Fig. 2 o i) do qus

nas fêmea V (
Fig. 1 ), sem comtudo aítíngirem naquelles a dimensões extraordi-

nárias. A suporlicio interna o cortada por um sulco longitudinal ( Fig. 3 b ) e

neste sulco acha-so escondido um pincel de pollos finos o compridos, implan-

tados ni base di tibia (Fig. 3, a) ; o diâmetro destes pellos o do 0''",00i até

' « Tibia clargi et garai Jo pinceaux de n )il3 extensibles » Chmu, EacycIopóJic d"hist. uat. Pa-
piUons. Tome II, pag. 215.

» P.;rtif. Delectus animaliiim arUculatorum. IS30, pag. IGJ. Tab. XXXII Fig. U.-Pertylhe dá o
nome de Phalaena perapicilluin.
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O, ""'01 e O seu comprimento egual á da mesma libia. A cor do pincel varia

um pouco nos diversos individues ; os pellos são, uns baios-claros, outros

pardos-escuros, e ató pretos
;

predominam geralmente aquelles, ás vezes porém

dá-se o contrario. Ao longo das margens do sulco nascem escamas (Fig. 9), que

pelas suas dimensões muito maiores, pela forma e pela côr distinguem-sc das

que cobrem o resto da tibia ( Fig. 8). Aquellas chegam as vezes a ler quasi

0,"""00l de comprimento, estas raras vezes excedem á terça parte desse compri-

mento ; aquellas são asymetricas, imitando mais ou menos a forma da lua

crescente, estas são symetricas, de lados parallelos, com 13 ou 2 dentes na

extremidade; emfim as escamas maiores das margens do sulco são pallidas,

côr de palha ; as menores do resto da tibia são pardas, mais ou men os

escuras. ínclinando-se para o lado do sulco, as escamas maiores formam so-

bre elle uma espécie de tecto (Fig. 6, c e d), achando-se as da mar-

gem inferior cobertas parcialmente pelas da margem superior. Assim fica realisada

neste caso, por meios differentes, porém egualmente elTicazes, uma cobertura que

previne a perda de qualquer aroma que o pincel possa conter. Estendendo-se a

tibia, o pincel começa a sahir do seu escondrijo e a eriçar-se, distendendo para

todos os lados os seus pellos, mas sem desenvolver cheiro perceptivel ao olphato

humano ou pelo menos ao meu. Sem duvida que no vastíssimo grupo das borbole-

tas nocturnas, de que ainda não examinei senão um numero muitíssimo insigni-

ficante de espécies, devem existir numerosos outros casos de apparelhos odorífe-

ros tanto nas pernas, como nas azas e n'outras partes do corpo. O fim destas

linhas não era, nem podia ser, elucidar perfeitamente o assumpto de que fallei aqui ; e

sim unicamente apontar aos jovens naturalistas do Brazil mais um campo vasto, inex-

plorado e que promette uma colheita de factos novos e interessantes.

6HSSí*+«

Explicação da Figura da Estampa 5.a

As figuras 1 até 9 referem-se a Pantherodes pardalnria.

Fig. 1.— Perna esquerda do 3." pár da fêmea.

Fig. 2.— A mesma do macho.

Fig. 3.— A mesma quebrada no meio da tibia.

A.— Parte superior com o pincel que nasce da base da tibia, vista do lado

externo.

B.— Parte inferior com o sulco em que se recolhe o dito pincel, vista do

lado interno.
V. 11 — 7
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Fig. 4.— A mesma com o pincel eriçado, visto do lado exlerno.

As figuras lei são augmeiítadas 3 vezes.

Fis. 5.— Secção transversal da tibia da fêmea.

Fig. G.— Secções transversaes da tibia do macho, em 4 diíTerentes alturas,

indicadas na fig. 2.* (margem superior— superficic externa).

As figuras 5 e 6 são augmenladas 15 vezes.

Fig. 7.— Escamas da superficie superior das azas anteriores.

A.— Escamas superiores.

B.— Escamas subjacentes ou inferiores.

Fig. 8.— Escamas da superficie externa da tibia.

Fig. 9.— Escamas das margens do sulco no lado interno da tibia. As fi-

guras 7 e O augmentadas 90 vezes.

As figuras 10 e 14 referem-se a uma Erebidea, de 19 centímetros de largu-

ra, com as azas abertas

Fig. 10.— Perna esquerda do 3." par de pernas, da fêmea.

Fig. 11.— A mesma do macho, vista do lado externo.

Fig. 12.— Perna direita, do 3." par de pernas, do macho, vista do lado

interno.

Fig. 13.— Articulação da tibia com o fémur, vista de cima, com os pel-

los da tibia eriçados.

s.— Pellos da margem superior da tibia.

I.— Ditos da margem inferior.

As figuras 10 e 13 são augmentadas duas vezes.

Fig. 14.— Secções transversaes da tibia do macho em três differenles al-

turas, indicadas na figuras 11.', augmentadas 4 vezes.
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Conclui a noticia sobre os órgãos odoríferos, que distinguem o sexo masculino

de varias borboletas, dizendo que este assumpto promettia uma colheita riquís-

sima de factos novos e interessantes. Parece-me com eíFeito ser essa uma mina

inexhaurivel. Mal se tinham passado quinze dias, quando pude, ás formas desses

órgãos descriptas naquella noticia, ajuntar outras duas das mais singulares que en-

contrei nos machos de duas espécies de Erebideas.

Uma delias é um anão nesta família de gigantes, cuja largura, com as azas

abertas, não excede a A centímetros. Em certas espécies da mesma família, como

em varias Hesperideas [Achlyodes, Antigonus eia.,) os órgãos odoríferos consti-

tuem um pincel de pellos compridos implantado na base das tíbias posteriores
;

a forma que se reproduz neste caso é a mesma, porém não são as tíbias posteriores,

mas sim as anteriores, de cuja base nasce o pincel odorífero.
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CompDc-SG este pincel de pellos pretos, cujo comprimciilo ( 4 milliinetros
)
excede

tanto o da tibia (2 millimetros ) como o do fémur
( 3 millimetros ). Emquanto em

certas llesperideas o pincel odorífero das pernas posteriores esccmde-se entre as coxas

posteriores e a base do abdómen, na Erebidea em questão elle se recolhe ao longo

do lado inferior do fémur cujas margens são bordadas de pellos louros, formando

uma espécie de estojo para o pincel, ( Fig. 1 ) . A tibia anterior não somente pode

estender-se, á maneira do que se observa em outros Lepidopteros, até formar uma linha

recta com o femui-, mas também pôde vir além ( Fig. 2
)

; e é por meio desta extensão

excessiva que elle se desembainha ou sahe de seu estojo, eriçando-se ao mesmo

tempo o pincel odorífero. Na segunda espécie, que tem cerca de seis centíme-

tros de largura com as azas abertas, os órgãos odoríferos occupam o fémur do

segundo par de pernas ou das pernas médias.

Não é tanto pela sua situação insólita, como pelas suas dimensões que estes

órgãos se tornam mais interessantes, pelas suas proporções verdadeiramente mons-

truosas, formando uma espécie de pélla, um corpo globuloso ou ellípsoide, cujo

diâmetro é quasi egual ao comprimento do fémur ( Fig, 5, 6 e 7 ) . Nem as per-

uas anteriores, nem as posteriores, (Fig. 3) mostram differença alguma nos dous sexos

desta espécie ; as pernas médias do macho, além do fémur profundamente modificado pelo

desenvolvimento do órgão odorífero, também se distinguem das da fêmea ( Fig. A

)

pelo maior comprimento do primeiro articulo do tarso. O fémur tem 6 millimetros de

comprimento na fêmea, 7 millimetros no macho, a tibia 5 millimetros em ambos os se-

xos, o primeiro articulo do tarso 3 millimetros na fêmea, -4 e 1/2 millimetros no macho,

os demais articules do tarso 4 e 1/2 millimetros em ambos os sexos. Achando-se

evidentemente muito tolhida a mobilidade do fémur pelo órgão odorífero, este excesso

de comprimento do primeiro articulo do tarso talvez sirva para compensar aquelle

defeito.

O fémur dos machos ( Fig. 5 ) tem uma largura de 2 e 1/2 millimetros, a qual

excede um pouco á terça parte do comprimento ( 7 millimetros), e ao mesmo tempo é

summamente achatado, de sorte que as paredes dorsal e ventral quasi que chegam a

tocar-se (Fig. 0). A superfície ventral éum pouco convexa, a dorsal concava. O órgão

odorífero, que occupa esta superfície concava do fémur, compõe-se de uma parte

interior, especialmente odorífera, e de outra exterior, protectora. Aquella consiste

cm um scm-numero de escamas odoríferas vastíssimas (Fig. 9, b; Fig. 11), que

cobrem toda a superfície dorsal do fémur ; estas escamas tém a forma de uma íita

estreita de cerca de O, '""'03 de largura e de 2 até 3 millimetros de comprimento,

sondo mais compridas pelo lado da margem anterior ou superior do fémur ; a sua ex-

tremidade é um pouco mais ou menos larga e de forma oval ( com 0,"''"0G de largura

sobre O, '"'"25 de comprimento )

.

Sendo muito unidas as escamas odoríferas, por causa do alargamento termi-

nal, a superfície da massa compacta em que se acham reunidas é necessariamente

maior do que a sua base, isto ó, do que a superfície do fémur, donde nascem
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(Fig.9). E\lral)i(las do fémur, as escamas odoríferas tôm a apparcncia da painu, e,

como certas painas separadas das respectivas capsulas, formam uma massa fofa de di-

mensões incriveis
;

parece impossível que volume tão grande possa caber em

espaço tão limitado. As escamas odoríferas são protegidas de todos os lados e co-

bertas por uma orladura de escamas largas e de pellos, inseridos ao redor e nas

margens do fémur. As escamas interiores dessa orladura, as que immediatamcnte se

applícam ás odoríferas ( Fíg. 12, a ) são ovaes, geralmente com 1,'^'"5 até ^"^"^ de

comprimento sobre 0,'^'"6 até 1,°""2 de largura ; mais para fura a sua base

prolonga-se em uma espécie de peciolo (Fig. 12, b) e, ficando este peciolo cada

vez mais comprido e delgado ao passo que a lamina torna-se cada vez mais estreita

(Fig. 12, c), as escamas transformam-se insensivelmente em pellos (Fig. 12, d-)

que não poucas vezes mostram a sua origem pela forma da sua extremidade um pouco

alargada. Estes pellos, que compõem a camada externa do invólucro das escamas

odoríferas (Fig. 9, d), são mais compridos na margem anterior ou superior do

fémur, e mormente na base desta margem, onde o seu comprimento excede ao do

próprio fémur.

Ha pois na família das Erebideas, certas espécies cujos machos são providos

de órgãos odoríferos nas tíbias das pernas posteriores ; ha outras em que os mes-

mos órgãos acham-se nas tíbias das pernas anteriores, outros que os possuem no

fémur das pernas médias, e outras ainda em cujas pernas não se vê apparelho

algum que sirva de órgão odorífero. Póde-se concluir dahí que os ditos órgãos

não foram herdados do progenitor commum da família, mas sim adquiridos poste-

riormente pelas varias espécies que hoje gozam destes attractívos sexuaes.

-gatttWSH

Explicação das Figiaras daEstampa 4.a

Fig. 1.— Perna anterior do macho de uma pequena Erebidea, augmentada

5 vezes— a— pellos louros guarnecendo a margem do fémur — b — pincel de

pellos pretos implantados na base da tíbia, recolhido na gotteira formada pelos

pellos do fémur.

Fig. 2.— A mesma perna com o pincel odorífero eriçado.

As figuras 3 até 12 referem-se a òulra espécie de Erebideas.

Fig. 3.— Perna posterior direita do macho.

Fig. 4.— Perna média esquerda da fêmea.

Fig. 5.— Perna média esquerda do macho, vista do lado ventral.

Fig. 6.— A mesma, vista do lado dorsal.
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Fig. 7.— A mesma, vista da margem anterior ou superior do fémur —
d — lado dorsal — v — lado ventral.

Fig. 8.— Perna média direita do macho, vista do lado dorsal, depois de

removidas as escamas odoríferas — a — escamas — h — pellos que guarnecem

a» margens do fémur, protegendo e abrindo as escamas odoríferas. As figuras

3 até 8 são augmentadas 2 vezes.

Fig. 9.— Secção transversal do órgão odorífero, augmentada 5 vezes.

—

a — fémur — b — escamas odoríferas — c — escamas protectoras — d— pellos.

Fig. 10.— Escamas pillosas do fémur das pernas médias da fêmea.

Fig. 11.— Escamas odoríferas, cobrindo o lado dorsal do fémur das pernas

médias no sexo masculino.

Fig. 12.— a — escamas interiores ovaes— b —• escamas pecioladas — c —
escamas pillosas — d — pellos da orladura (juc protege as escamas odoríferas. As

figuras 10 até 12 são augmentadas 15 vezes.

» o» »
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SOBRE os

CERAMIOSDOPARA
POR

Membro correspondente e Naturalista viajante do Museu Nacional

CARTA AO

SR. DR. LADISLÁU NETTO

Director gerai do mesmo Museu

Cabe-me segunda vez a honra de apresentar á V. S. e de submetter ao seu

muito auctorizado juizo algumas notas sobre antiguidades indigenas do Pará.

O titulo que lhes ponho pode talvez passar por pouco modesto, mas outro

agora não se me depara que menos pretencioso me pareça ; e porque se pode estranhar

a palavra «Ceramio,» peço permissão para, antes de tudo, explicar os motivos

porque a emprego nesta carta.

Na margem esquerda do Amazonas propriamente dito, ha certas localidades

em que se encontram muitas e antigas obras de fino barro, taes como Ídolos, umas

funerárias, louça, etc. , fabricadas por tribus indigenas ha longo tempo extinctas.
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Ao principal c mais extenso deposito destes artefactos deram os Tupinambás,

(juando por acaso os descobriram, o nome de Mimcan-uèra que, segundo os

interpretes, significa — Ossada de gente antiga. Não se liie conliecc nome em por-

tuguez,

A' sombra de peijuenas lapas nas proximidades do pequeno rio Maracá, na

nossa Guayaua existiam urnas contendo esqueletos humanos.

Também não se lhe conhece nome em portuguez.

Nos campos da Ilha de Marajó ha grandes depósitos de toda a sorte de obras do

mesmo género

:

A's que se acham em pequenas eminências ou coUinas arliriciaes,como no Pacoval

e nos Cainatins, tem os mais entendidos dado o nomo de Aterros e Aterros sepul-

chraes,— palavra e expressão que só podem significar um pântano, uma baixa ou um

valle que se nivelou, entupindo-o com terra e cadáveres humanos.

Quando, porém se lhes mostra, na Ilha de Caviana ou na mesma Ilha de Marajó, no

meio de uma vasta planície, por toda a parte ogual, depósitos semelhantes, sem que

haja ahi o menor signal de aterro, nem de elevação, nem de depressão de terreno,

não lhes occorre um nome que a isto possam applicar.

O Dr. Couto de Magalhães, no seu instructivo e importante livro «O Selvagem»

refere que em Marajó, na Fazenda Cajueiros, do Dr. J. J. d'Assis, ha uma es-

pécie de Forte construído pelos Aruans ^, — Forte que provavelmente conterá

artefactos de barro, e restos humanos. A' isto dão os Norte Americanos o nome de

Mouml, quer no seu material exista ou não pedra, a qual aliás não figura em

nenhum dos nossos. . . . Ceramlos,

Vè-se do exposto, que não temos um nome com que se possa designar, de um
modo geral, os differentes depósitos dos objectos cm questão, e é claro que se

deve procurar um que satisfaça a todas as exigências da Scíencía.

Os antigos Athenienses tinham, fora dos muros de sua cidade, uma olaria

a que chamavam, segundo a forma latina, Ceramkus ; a olaria foi removida para

dar lugar a um edificio especial reservado a receber os corpos dos bravos que

morriam na guerra em defeza da pátria. Foi removida a olaria, mas o logar

conservou e o edificio adoptou o primitivo nome «Ceramkus».

E' esta palavra «Ceramkus» que eu emprego, modificando-a em sua termi-

nação, para adaptal-a ao genío da nossa língua.

Ccramio, com elTeito, exprime, por sua etymologia, um local em que abundam

artefactos de barro, como Pacoval, Santa Izabel, Camutins, Maracá, etc, e por

sua applicação entre os Gregos,—^jazigos onde repousam os ossos ou cinzas de homens

distinctos por seus serviços. Ainda neste ultimo sentido o nome Ccramio é plena-

mente applicavel aos chamados Aterros sepulchraes, pois não resta duvida que as

1 Pretendo partir brevemente para Cajueiros afim do estudar este Forte que não tive occasião de
ver quando alli estive ha U annos.
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urnas mortuárias quo nestes se tem encontrado, pertenciam unicamente á pessoas

({ue, por qualquer principio, gozavam de certas hom'as c distincções entre as popu-

lações indígenas.

Ainda mais ; esto nome tem a vantagem da generalidade, isto é, abrange

cai sua significação toda a sorte de depósitos de urnas, louça e mais ulensis de

argilla, qualquer que seja sua situação, sem distinguir si o terreno 6 alto ou bai^o,

natural ou artificial, planicie ou montanha, caverna .ou aterro, ílorosta ou campo

aberto.

Mas seja bem ou mal escolhido, eu o emprego provisoriamente e pela neces-

sidade de poupar palavras que, para maior clareza do assumpto, teriam de ser

mil vezes repetidas.

Depois desta explicação, devo fazer uma declaração, e é que nesta carta não

trato de todos os Ceramios do Pará sinão daqiielles que tenho visitado, cingindo-

me mais particularmente ao do Pacoval.

A Ilha de Marajó

Penso que não se me levará a mal dar aqui uma idéa geral da situação e de

outras disposições physicas da Ilha de Marajó, onde se acham os principaes cera-

mios. Para isso basta fazer um resumo bem condensado do relatório geral que

em 1876 apresentei ao Governo da Província sobre essa mesma ilha.

A. Ilha de Marajó acha-se entre o Oceano Atlântico e os rios Pará e Ama-

zonas, sendo ao S. O. separada do continente por furos ou canaes naturaes pelos

quaes se communicam as aguas daquelles dous rios. Extensão E. á O. 142 mi-

lhas. Largura N. a S. 86.

E' uma vasta planicie cuja superfície não se eleva sensivelmente acima das

aguas que a rodeam, sinão na facha oriental, único lado em que se encontram

pedras. Não tem montes nem coUinas, e por conseguinte faltam-lhe vertentes e

valles, e seus rios não tem fontes sinão na precipitação das nuvens e nas

mesmas aguas do Pará, do Amazonas e do mar.

No verão fica enchuta e secca, excepto em alguns lagos e no immenso pan-

tanal chamada Mondonrjos, vasto dominio de repteis monstruosos constantemente

coberto de plantas palustres, e as vezes, de arvores mais ou menos altas.

Os campos ou, antes, as campinas occupam quasi toda a parte oriental e

septentrional, e as matas, as outras duas partes, a occidental e a meridional.

Nestas estão os siringaes ou as arvores com cujo sueco se fabrica a borracha ;

e não ha ahi outra industria.

Os campos contém mais de 250 fazendas de criação de gado que abastecem

de carne verde a Capital.
'^

V. II — 8



5Q ARCHIVOS DO MLSKU NACIONAL

Nas mala^ reinam febres intermiltcnlcs e um calor intenso. A população ó

fraca doentia e pouco civilisada ao passo que nos campos os ventos correm livres,

o clima ó salubre, reina a alegria, a actividade, a energia e a robustez.

Esta ditferença nas duas secções da Ilha exercia lambem nos tempos antigos

([uasia mesma inlluencia no caracter, costumes e civilisação dos gentios. E' assim que

os Aruans, habitantes e senhores dos campos, apresentaram sempre uma considerável

superioridade sobre os Nheengaybas e outras tribus do mato ou selvagens.

No ceulro dos campos está o Lago Arary, com i^ milhas de extensão no

rumo N. S. e 2 a 3 de E. a O ; seu fundo, conforme a estação é de la O metros. Sua

única ilha, chamada Mài Joaquina, (ica na parte septentrional defronte da boca do

Igarapó Apihy.

A' margem oriental do lago e junto á boca do Igarapé das Almas está o

Ceramio do Pacoval, mais conhecido com o nome do Ilha * do Pacoval.

Situação dos ceramios
o

Amazonas. — lia alguns mezes tive occasião de visitar dous Ceramios da margoiii

esquerda do Amazonas em terrenos de alluvião ; um delles é o Miracan-uera que

fica mais ou menos na mesma longitude da foz do Madeira, 14 milhas acima de Serpa

e dilata-se por uma extensão de 5 milhas ; mas os artefactos de barro que encerra

acham-se isolados uns dos outros ; o seu material é uma argilla fina, leveraento co-

rada ; cont-ím diversos ornatos e na parte externa são revestidos por uma camada do

Unia bran:;o-alvaiade que lhes dá uma apparencia de porcelana simplesmente po-

lida.

O outro Ceramio está acima da foz do Trombetas, districto de Óbidos, esten-

dendo-se por uma distancia do 2 milhas ao longo da costa chamada do Paru. E' menor

do que o antecedente, egualmente abundante de vasos de barro fino, porém mais

ricos do ornato. Dclle deu uma noticia acompanhada de estampas o Sr. João Bar-

bosa Rodrigues que, antes de mim, iuivia visitado esta localidade.

Maracá. — Visitei duas vezes este Ceramio (luc constava de Ires grupos, es-

tando um delles á grande distancia dos outros ; arliam-se todos nos terrenos

monluosos, banhados pelas aguas de um braço do pequeno rio Maracá na Guayana

Brazileira. Não contém sinão urnas,— umas de formas tubulares representando corpos

humanos, e outras em forma de Jabolis, Tartarugas terrestres. Bem que seu mate-

rial, como a mão d'obra, seja grosseiro ; as urnas offerocem grande interesse tanto por

* Em Marajó dá-sc este nome do Ilha a qualquer grup i de arvores, que apparecc no meio dos campos
pela semelhança que tem com as ilhas propriamente ditas. O Pacoval está neste caso.
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suas formas, como pelo fado de conterem ossos humanos, e as vezes esqueletos com-

pletos.

Santa-Izabel. — Visitei em 1873 este Ceramio situado nos campas de Marajó a

N. O. do Lago Arary, ó diíTicil sem um guia, achar e^tc logar por estarem os artefactos so-

terrados em chão plano e nivelado, como toda a campina vizinha. Bem que inferior, em

e\tensão c numero de artefactos, ao do Paçovai, é todavia o único que pode riva-

lisar com este na escolha do material e na perfeição das desenhos, relevos o pinturas

dos vasos que encerra.

Foi aqui que achei pela primeira vez algumas 2'inteiras, utensis indispensáveis

aos pintores indígenas, todas ellas ornadas de elegantes e delicados relevos ; e uma
contendo boa porção de argilla em massa, muito fina, e de cor vermelha, conser-

vando ainda muita humidade devida provavelmente a algum sueco vegetal que en-

trara em sua composição.

Duas destas Tinteiras, segundo uma observação do Dr. Director Geral do

Museu Nacional, a quem as remetti com outros artefactos da mesma procedência,

assemelham-se singularmente a certas candêas que se tem descoberto nas ruinas

de Pompéa.

PacovaL— E' este o principal e o mais importante dos Ceramios do Pará.

E' elle que forma o que se chama Ilha do Pacoval, cuja situação já foi des-

cripta em outro logar. Entretanto por isso mesmo que é o principal, antes de

passar a descrever os artefactos cujas figuras serão achadas em seu devido logar,

devo dar a seu respeito uma idéa mais particular.

O Ceramio do Pacoval é o que se pode chamar uma pequena collina baixa

e artificial, formada por seriei de urnas e de outros vasos, separados irregular-

mente em seus interstícios por camadas de terra trazida dos campos vizinhos ; é

pela maior parte coberto de arvores de mediana grandeza e de outras plantas, entre

as quaes alguns pés de pacoveiras (bananeiras) de cujo fruclo lhe veio o nome.

Suas dimensões tomadas approximadamente são

:

Altura sobre o nivel do lago. . . 3, "50 á 8'" (conforme a estação)

Largura máxima 35'"

Extensão 80 á 100'"

X' egual distancia das suas extremidades ha uma interrupção no Ceramio,

formando uma baixa na qual não achei vaso algum, o que indica ou terem sido

removidos para outra parte os que existiam, pelos pescadores que alli vão annual-

mente fazer suas salgas de peixes, ou que os constructores do Ceramio o tinham

originariamente formado eai dous grupos desiguaes ; esta ultima hypothese parece

a mais aceitável.

Desses dous grupos o que ainda se mostra tal como foi construído, é o do
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Norte, o do Sul (juasi lotalmcute exUnclo uào ó mais do que um montão dd

cacos d.^ vaso3 que encobrem lotalinenlc o solo.

Maior quantidade destes fragmentos cobrem as \izinlian(;as do grupo do

Norte e, invadindo a praia, immcrgem-se no lago ; e tamanha é a sua abundância

que quasi não ha alli ponto em que se ponha o pó sem pisar sobre os des-

troços de uma urna que havia guardado rostos liunianos, de um idob decepado

ou de um vasO mais ou menos enriquecida de ornatos ; dir-se-hia que alli se rea-

lisára uma dessas scenas barbaras dos primjiros séculos do christianismo em

que os Iconoclastras desenvolveram todas as loucuras inhercntes ao fanatismo

religioso.

A' respeito da primeira noticia e das explorações deste Ceramio o Sr. Pro-

fessor llarll que por duas vezes em 1870 e 1871 executou fecundos trabalhos

geológicos e cthnologii-os no Pará, publii-uu no American Naturalíst de 1871,

volume V, e nos Archívos do Museu Nacional (1." trimestre de 187G) tudo quanto

interessa saber, bastando agora somente acrescentar que no corrente anno os Drs.

Derby, Cl. Joberle W. Schwackc exploraram, — estes o Ceramio do Pacovale aquelle

o dos Camutins que pela primeira vez recebeu a visita de um scientista. O re-

sultado dos trabalhos destes exploradores ainda não foi publicado.

A minha primeira visita ao Ceramio do Pacoval foi precedida pela do Dr. Steere.

Este Naturalista me havia communicado (lue distinguira no Pacoval três secções ou

camadas de vasos, sobrepostas umas ás outras c apresentando cada uma artefactos

sensivelmente diilcrentes ({uanlo aos desenhos c outros ornatos, contendo a secção

inferior os mais perfeitos exemplares e a superior os menos importantes.

Este facto pareceu-mc de grande interesse e na minha visita ao Pacoval ti\c

a satisfação de vô-lo confirmado, posto que me parecesse haver alli duas secções

intermédias em vez de uma só, circumstancia que altribuo ou a pouca ordem

cm que as urnas do meio foram dispostas, de modo a não formarem verdadei-

ras camadas, ou porque não me fosse possível fazer no Ceramio um exame baslante

regular c satisfaclorio.

Para melhor conhecer o facto alludido, logo que cheguei ao Pacoval, comecei

por fazer abater o mato miúda que cobria a parte superior do Ceramio e, sem

muiti demora, começaram a appareoer vários círculos que nada menos eram do

que bocas de urnas alli soterradas e sem cobertas ou tampos. Eram todas de

barro grosso, escuro e sem outros ornatos além de alguns traços quasi extinclos

de tinta branca, c de formas angulares. Estavam quebradas e cheias de terra,

de seus próprios fragmentos e dos de alguns pequenos vasos que originariamente

foram ncllas encerrados. N'uma destas appareceu um cachimbo pequeno que,

não obstante ser muito grosseiro, não doixa de ter interesso por ser o único que

tenho achado nos Ceram ios do Pará.

N'uma das faces do Ceramio, desbarrancadas durante o inverno pela acção

das aguas do lago, as excavações que mandei fazer, mostraram duas urnas, uma
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pintada de aniarello c vermelho em campo acinzoiUado c oulra co:n alguns relevos

e pinturas de cor azul e encarnada.

Fmquanto se procedia a esta escavação, reparando nas grandes raizcs de um
robusto cajaseiro que cahira coin o desbarrancamenlo do terreno, vi uma urna

grande, hellamentc pintada e com alguns relevos n.i parte superior e inferior.

Algumas raizes da arvore tinham peneirado no bojo da urna fazendo-a estalar e

a sua queda acabou de quebral-a.

Os trabalhos na seoeão inferior custaram muito tempo e fadigas a mim e

aos meus dous trabalhadores; o solo estava como petrificado pelos miúdos frag-

mentos de louça que penetrando um pouco para o fundo formara com a argilla

um grosseiro mosaico.

O resultado destes esforços, si não foi muito satisfactorio por não ler eu

encontrado nem um vaso inteiro, deu-me, em numerosos fragmentos, exemplares

notáveis pelos ornatos e pola escolha do material nelles empregado.

E' exclusivamente, creio eu, nesta secção que se tem descoberto os singulares

artefactos triangulares, hoje conhecidos com o nome de Tangas * de que o

Museu Nacional possue os mais ricos exemplares,

Do exame, embora imperfeito, que fiz deste Geramio, cheguei ao conheci-

mento de eíTtíctivamento haver alli, pelo menos três secções ou ordens de vasos,

contendo a inferior os mais perfeitos e a superior os mais grosseiros, conforme

o Sr. Steere, antes de mim havia notado.

Deste facto, caso elle se verifique, póde-se, sem muito receio de erro, tirar a se-

guinte conclusão :

Que as três camadas de vasos tão distinctos entre si, por seus ornatos, repre-

sentam outras tantas phases de uma civilisação decrescente. Esta conclusão pode

ser logicamente convertida nesta outra:

Houve em Marajó um povo que, chegado a um importante gráo de civilisa-

ção, achou-se inopinadamente em circumstancias tão diíficeis, que não só foi cons-

trangido a parar no caminho do progresso, mas a retroceder gradual e talvez rapi-

damente até recahir nos domínios da barbaria.

No Geramio do Pacoval, como em outros de Marajó, todas as urnas, Ídolos,

tangas, tinteiros, jarras, tigellas, pratos, etc, são de argilla mais ou menos fina com

pouca ou nenhuma arêa, não se tendo enconlrado nehum em que a pedra entre como

seu material. Egual observação cabe aos Geramios da Gaviana, Amazonas e Maracá.

Quanto, porém, a instrumentos de trabalhos e a certos artigos que se

poderiam chamar ornatos ou symbolo de distincção de classes, não succede exactamente

o mesmo ; é assim que nos Geramios do Amazonas, Pacoval e Santa Izabel

1 o Professor Hartt adimittiu esta palavra para designar o artefacto de que aqui faUo. Si attendidas

as duvidas da Commissão de Redacção dos Archivos do Museu quizessemos aceitar a verdadeira denomi-

nação deste objecto poderia o nome" tanga ser substituído perfeitamente bem pela palavra Babai com
que os Aruans designavam o mesmo objecto que na sua lingua exprime aidéa de um avental.
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lenho encoutrado inachadiuhos de diorito, alisadores de vasos, iminersores de redes

de pesca, etc, feitos de differenles pedras mais ou menos duras pedaços de silex,

de argillite e me.-;mo de escorias volcanicas, sendo eslas duas ultimas somente achadas

nos do Amazonas.

Dentro de uma urna encravada na secção infro-intermedia do Ceramio do

Pacoval, encontrei cm 1873, entre outros objectos, um desses lalismans de pedra

verde—pallido, conhecido no México pelo nome de Chalchiliuill ou Esmeralda baja,

como a qualificou Molina cm seu Vocabalario Mexicano, citado por Squier'; é a

Nephrite como a chamavam na Europa, a Pedra de raio dos Gregos, a Pedra

sagrada dos Chins, o Muirakitan dos índios do Pará e do Amazonas, e é talvez

a mesma pedra verda que se tem encontrado entre os índios do Sul, centro e

JNorle do Brazil, e cm muitas partes das duas grandes penínsulas americanas e

nas Antilhas.
-

Descripção dos vasos

Figura 1.'
( Estampa VI

)
— Umi urna que no corpo, pescoço e p5s, representa a

forma de uma Tartaruga terrestre ou Jaboti. E' procedente do Ceramio do Maracá.

O corpo, todo concavo, continha alguns ossos longos de uma criança pouco

desenvolvida. No dorso está a boca da urna por onde foram introduzidos os ossos

c sobre a qual se vô um opcrculo discoide ou tampa que a fechava. Dos pés, que

se perderam, só resta um dos anteriores e esse mesmo destacou-se da urna, mas

está estampado ao lado da figura, mostrando os seus cinco dedos. No pescoço

vô-se certos ornatos turriculiformes que, me parecem, ter uma signilicação muito

natural de que trato em outro logar.

Até aqui todas as formas da figura são as de um Jaboti, não succede porém

o mesmo quanto ao rosto que é evidentemente de forma humana, parecendo sym-

bolisar o sol. Posto esteja muito obliterada uma espécie de orla que cinge o rosto,

é fácil distinguir em sua parte superior uma serie de recortes angulares que signi-

ficariam um diadema régio ou ( o que é mais provável ) a configuração dos raios

do sol.

Não tendo bases sufficientes para formar um juizo seguro sobre a significação

symbolica desta singular urna, limito-mc simplesmente a descreve-la e íigura-la.

1 Observations oii a coUcctinn of Chalcliihuitls frotn México arid Central America. By E. G. Sqviier
American Naturalist 1870 vol. IV n. 3.

* Possa j 8 destas pedras achadas nos Ceramios d > Pacoval, do Miracan-uera, da Costa do Pará,
rXmazonas), e uma que, moldada como um cliapéo do copa alta e abas reviradas, me foi offerecida pelo
Sr. J. J Collares que a acUou na Serra Grande, limites do Ceará com Piauliy.
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O material empregado nesta urna como cm tudas as oulras da mesma pro-

cedência, 6 argilla bastante grossa cimentada, segundo parece, com um pouco de

oxydo de ferro que lhe dá uma cor especial escurecida pela acctão do calor do fogo.

Figura. 2/ (Estampa Vi) — Urna representando um infante, tendo os braços

com os cotovellos voltados para cima, e as mãos apoiadas sobre os joelhos.

Serve-lhe de cadeira, um jaboli, ou antes, um baníjuinho representando a

forma de to animal, da c|ual só diílere por ler um rosto semelhante ao da Fig. 1.'

e uma cauda retorcida para a parte superior, o que não é próprio delle; pare-

ce-nos mais aceitável a hypothese do banco, porque é sabido que os indígenas

do Pará os fabricavam com a configuração de certos animaes como se vô no

Museu Nacional onde existe um daquella procedência
, representando com muita

approximação a figura de um jacará.

A figura do infante tem as pernas tubulares, demasiadamente grossas na parte

inferior e p5s egualmente volumosos.

Na parte superior dos joelhos, obsorvam-se em ambas as pernas dous orifícios de

O^jOl de diâmetro proximamente, que pela sua regularidade e symetrica disposição,

dando, ás pernas a apparencia de dous recipientes, não podem deixar de despertar ;i

curiosidade do obsevador, e se attendermos ainda para o cuidado com que os pre-

paradores vedavam a entrada do ar e humidade nas urnas, obstruindo-lhes os in-

terstícios deixados pelas tampas, por meio de um cimento branco de que usavam,

mais singulares afilaremos esses orifícios, que collocados na parte superior das

bojudas pernas, dão-lhes o aspecto de dous — vasos appendiccs.

Qual seria o lim desses orifícios?

Com que interesse seriam elles feitos quando sabemos que todo o cuidado era

empregado era vedar a entrada do ar no interior da urna ?

Os preparadores servir-se-hiam por acaso desses vasos para nelles depositarem

substancias que influíssem na conservação dos objectos contidos na urna, com os quaes

se poriam, em contacto pelas coxas tubulares, em communicação directa com o inte-

rior ?

Esses orifícios seriam ou não obstruídos pelo cimento já citado depois de concluída

a preparação?

São estas as conjecturas que de momento nos occorrem e para as quaes, com

franqueza o confessamos, não se nos depara solução satisfactoria.

A bo3a da urna occupa o logar do pescoço, e o opcrculo ou tampa é a ca-

beça que ahi se vô toda envolta n'uma touca que só deixa descoberto o rosto com

os olhos horizontaes e o longo nariz do antigo typo mexicano.

A parte superior da cabeça parece coberta com um simples disco sobre o qual

estão figurados turriculos iguaes aos que se vê no pescoço do Jaboti, Fig. í.\ mas

este disco, quasi se pôde aííirmar, nada é menos do que a representação de uma

LJmbreUa.
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Isto recordciria um fostume dos antigos Floridaiios, cujos magnatas, sagundo

o Dr. J. Jones, ^ eram, como os Mexicanos, conduzidos em liteiras por seus

suíjditos, ao mesmo tempo que a cal)oça era abrigada do sol por iimbrollas de

plumas ou de pclles de cores esplendidas.

Diversos orifícios mui pequenos davam passagem a um cordão íino, mas

muito forle (|uo ligava as duas peças da urna, o corpo c a tampa. No rosto

mui pouco abai.vo da bo^a, o no alto do psito appareoem dons desses orifícios.

O cordão apertava as duas peças e no ponto da juncção destas era applicado o

cimento já citado que fechava perfeitamente a urna c preservava do ar c da

humidade os ossos que ella continha.

Xesta urna como em uma outra do mesmo caracter e estylo, porém muito

maior, estava no logar devido o distinclivo sexual masculino que fracturou-se

;

vô-se porém , ainda uma escura mancha ou cicatriz indicando o ponto (Vonde se

destacou a(|uelle objecto.

A urna mede

:

Altura (r,35

Diâmetro na bo?a 0"\13

Espessura na boca O'",005

A base é rectangular, com as dimensões. .

.

O'", 19 x O'", 13

Observações.— As duas urnas acima descriptas são procedentes do território

do Maracá (Guayana Brazileira) , d'onde eu as trouxe com outras representando

casos tubulares terminados na parte inferior por um pequeno banco, e na supe-

rior por uma tampa imitando cabeças humanas mais ou menos semelh:\ntes á da

figura 2."

sOs ossos nestas urnas tubulares são arranjadDS com muita ordem : os chatoí

no centro e parte no fundo, os pequenos sobre estes, os longos encostados ás pa-

redes da vaso e por cima do todos os craneos apoiando-se em parte sobre as ca-

beças do fémur e humerus. Esta disposição dos ossos era também mais ou m^nos

observada nos Mounds do Tennessee o alguns outros do Sul dos Estados-Cnidos,

onde em épocas remotas tinham-se estabelecido os Caraíbas.

No rosto distingue-se, as vezes, duas cores emblemáticas separadas pela linha

naso-porpondicular; n'uma face a cor vermelha que é a da realeza, e na outra

a cor amarella que é a do sol,

Sobro a umbroila ({ue cobre a cabeça nota-se um numero variável de tur-

riculos a que já alludi, dispostos ordinariamente em fdeiras mais ou menos regu-

lares, duplecos o tripleces, sendo uma delias quasi sempre mais curta ou como
que apenas começada.

» Thd aboriginal Mound builders of Tennessee (American NaturaUst. vol. Ill, 180), pag. 65).
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A iiicontinuidade desta ultima fileira de turriculos e a sua diminuta quan-

tidade em urnas que, por seu pequeno tamanho e pequenez dos ossos longos,

eram evidentemente do indivíduos que morreram antes do sahirem da infância,

fazem crer que, em vez de simples ornatos, eram uma enumeração dos annos

que contava o fallecido.

Figura 3/ Estampa VII — Urna do Geram io do Pacoval. E' uma das mais

notáveis e curiosas que se tôm descoberto no Pará, não tanto por seus ornatos

como porcertas particularidades que serão aqui descrlptas.

A urna representa uma mulher cujo corpo inteiro parece velado ou enco-

berto por um vestido, profusamente ornamentado com ligeiros relevos que o artista

realçou com tinta rósea ou quasi vermelha que em alguns pontos ainda se dis-

tingue. Falta-lhe a tampa e tem na boca algumas fracturas. As suas dimen-

sões são estas

:

Altura 0™,65

Diâmetro na boca O™, 19

Diâmetro na base O"', 16

Espessura 0°',01

O rosto é também abundante de ornatos, no meio dos quaes distinguem-se bem

os olhos que são horizontaes ; a boca confunde-se com a ponta do queixo que

se curva muito para cima, formando como que uma voluta ; e o nariz forma com

as sobrancelhas uma figura que se assemelha á lettra Y.

O pescoço, muito curto, o cingido por uma estreita facha cor de rosa que

se assemelha á uma simples fita, cujas pontas reunidas na parto superior do

peito, descem até a altura dos seios; e estes, ao passo que são representados

exteriormente por dous mammiculos, apparecem, como que a seu pezar, nas intu-

mescências, disfarçados pelo vestido que envolvo todo o corpo e os membros

inferiores.

Esta apparencia do vestido recordaria o costume, seguido pelos antigos

Gregos, de cobrirem de riquíssimas vestes os corpos dos mortos que pertenciam

ás altas classes da sociedade,— costume provavelmente imitado dos antigos Egypcios.

Os membros superiores e inferiores não são representados sinão :
—

• estes pelas

pontas dos pés que se voem na base da urna ;— e aquelles apenas por cabeças

de um animal que não sei bem definir, mas que parece pertencer ao género Tes-

tudo; uma destas cabeças falta por se ter quebrado.

De cada uma das espáduas desce uma estreita facha até a cintura, d'onde to-

ma uma direcção horizontal, indo as suas extremidades terminar, sem se tocarem,

exactamente defronte do umbigo. Esta facha cujas pDutas terminam quasi em forma

de cruz, é também ornada de relevos e traços de tinta encarnada.
V. II — 9
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Na base, á egual distancia dos dous pés, vô-se uma Tamja, ornato de que só

usavam, em certas circumstancias, as mulheres casadas e as jovens que tocavam

á idade núbil.

O caracter, porém, mais notável que distingue esta urna e cgualmente a represen-

tada na figura i.", é a sua dupla face ou, em outros termos, é ter ella duas fren-

tes,—a que a figura aqui exhibc e a outra que lhe fica do lado opposto, sendo

cada uma perfeitamente egual a outra em forma, ornatos, estylo, cores, em

tudo, finalmente.

Esta urna foi extrahida do Ceramio do Pacoval e acha-se no Museu Nacio-

nal, para onde a remelti com outros artefactos.

Figura -4.'' (Estampa Vil) — Uma urna procedente do Ceramio do Pacoval e,

como a antecedente, é de face dupla ou de duas frentes. Falta-lhc também a tampa

e as bordas da boca estão quebradas de um lado.

Está no Museu de Maceió para onde ha mais de 2 annos foi remettida pelo

l)r. Jonas Montenegro.

As suas dimensões são as seguintes

:

Altura 0,-29

Diâmetro na boca O,"li

Diâmetro na base 0,'"12

Espessura das paredes.

.

O, "01

Em ornatos é muito inferior á Figura 3.'\ posto que o artista lhe tenha

dado, em geral, o mesmo caracter e um estylo quasi semelhante. O nariz dema-

siado curto e muito grosso forma com as sobrancelhas um T. O rosto é menos

sobrecarregado de ornatos.

O corpo que parece egualmente envolto em um vestido, é coberto de ornatos

simples que consistem geralmente em linhas (juebradas, as quaes se incluem for-

mando o que se pôde chamar cspiracs quadrangulares, que também ornam o corpo

da urna antecedente, Fig. 3."

As espiraes deste género recordam as do México, segundo uma observação

do Sr. llarlt na sua dcscripção de artefactos do Pacoval.

Os membros superiores não estão figurados e os inferiores são representado •

apenas pelas pontas dos pés. i

Na base, entre duas espiraes angulares c á egual distancia dos pés, vé-se os

distinctivo do sexo feminino que não é aqui encoberto, como na Figura 3.\ por

uma Tamja, porque a urna representa uma menina e não uma mulher.

E' muito provavelmente por esta ultima razão que na urna não apparece o

menor signal de seios, i
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As duas urnas (Figura 3.'' e 1.") que acabo de descrever, conforme as

ligeiras notas tomadas em devido tempo, apparoceram figuradas com leves faltas,

mas descriptas de um modo muito incorreoto, em um artigo que com a epigraphe

Antiguidades do Amozonas, foi esoriplo pelo Sr. João IJarbosa Rodrigues e impreso

na revista — Ensaios de Sciencia — que se publicou na Corte.

Para não desviar-me do assumpto principal, reservo para o Appendice que se

achará no logar competente, as observações que tenho de fazer sobre esta parte

do citado artigo.

Figura 5.'' (Estampa VII) — E' uma urna do Geramio de Miracan-uéra,

districto de Serpa.

Seu material é argilla pardo-avermelhada, sem arêa e mal queimada como

quasi todas as urnas do Amazonas. Suas dimensões são :

Altura, tomada do lado interno.. 0"\35

Diâmetro na boca 0"\18

Diâmetro (maior) na base 0"\26

Espessura das paredes na boca.

.

O'",005

A urna representa uma pessoa assentada. Na altura do peito ha, de um

lado, dous pequenos mammiculos que indicariam pertencer ella á uma mulher.

Os membros superiores e inferiores são demasiadamente toscos, e a figura

os exhibe de modo tão claro que não precisa de outra descripção ; basta dizer que

uns e outros imitam muito menos ao natural do que a esquadros de madeira ou

de metal usados em officinas de marceneiros e de outros artistas.

O umbigo é representado por uma pequena marca circular concava, no logar

natural. Na base da urna e á egual distancia dos pés está o distinctivo sexual,

mas de tal sorte obliterado que não deixa conhecer com certeza qual o sexo ahi

representado, sendo que, em qualquer dos casos houve imperfeição original na

configuração do objecto.

Esta urna, segundo referiu-me a pessoa que a encontrou, estava cheia de

ossos humanos, mas tão arruinados que não se podia tocal-os sem se quebrarem

logo. Quando foi descoberta, ella conservava ainda muitos traços de tinta encar-

nada, quasi todos em linha resta, e a côr branca de tabatinga com que os

oleiros cobriam sempre os seus artefactos ; e quando passou ás minhas mãos

estava servindo de vaso de ílôres, havia já 6 mezes, em casa de uma senhora

que teve a bondade de m'a oíTerecer.

A urna, aqui figurada, não é certamente um artefacto que dê idéa exacta

dò gráo de adiantamento da arte cerâmica em Miracan-uém , onde, pelo con-

trario, têm apparecido outros vasos que, embora conservando mais ou menos

o mesmo caracter, são mais bem acabados e enriquecidos de ornatos, ás vezes
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elegantes ; mas esses vasos acliavam-se tão quebrados que nem um delles estava

em circumstancia de ser descripto.

Por qualquer lado que se considere ou se compare os artefactos da Miracan-

uéra, chega-se sempre a esta conclusão que elles são inferiores aos da Costa do

Paru, assim como estes são muito inferiores aos de ^larajó ; e accrescento que

aos vasos daquelles dous ceramios do Amazonas falta o aspecto grave e quasi

imponente dos de Maracá, a despeito mesmo da singeleza nos ornatos destes e

do seu material grosseiro.

Observações. — Os limites desta carta e, sobretudo, a perda de uma parle de

minhas notas, não me permittem descrever as urnas tubulares do Maracá que existiam

no Museu Paraense, tendo apenas dado delias uma ligeira noticia ; os homens, porém,

que se interessam por assuiuptos deste género, encontrarão no American NaiuraJist

(vol., VI) um artigo muito interessante em que o professor llartt descreveu magistral-

mente e figurou uma urna do mesmo caracter e semelhante áquellas, a qual existia

também no Museu Paraense.

Do final desse artigo se deprehende que o seu autor tinha em mãos um novo tra-

balho sobre artefactos colleccionados no Pacoval pelo Sr. Dr. Derby, seu distincto

coUaborador e antigo alumno. Lamento não ter ainda visto esse novo trabalho por-

que eu o teria tomado por guia para evitar as lacunas e imperfeições que provavel-

mente hão de apparecer na parte por mim descripta.

Não conheço o processo empregado pelos conslructores dos Ceramios no preparo

da sua mais fina louça ; mas o que se vê bem patente é que esta, nos mais bellos

exemplares, era sempre composta de duas partes: a armação, corpo ou peça principal,

e a cobertura com os ornatos. O corpo era de argilla cntrefina com pouca ou ne-

nhuma arôa ; depjis de formado era exposto por algum tempo ao ar ou mesmo ao sol

para enohugar um pouco e então receber certas parles accessorias, como alças ou

orelhas, e depois a cobertura e os ornatos.

A argilla para estas uUimas partes era finíssima, muito pura, extrahida immo-

dialamente, segundo parece, de uma rocha deste material, muito compacta e reduzida

a pó muito finj. Esle p6 humedecido, talvez, com algum sueco vegetal, formava a

massa que djvia cobrir a superficie do vaso, e Ião fina e tão egual era esta camada

superficial que a sua espessura pouco excedia ás vezes a de uma folha de papel em-

pregado para estampas de livros. Era sobre a superficie assim preparada que o artista

applicava as cores e relevos mais ou menos elegantes que lhe aprazia inventar.

Tenho frequentes vezes encontrado fragmentos de louça fina que pouco mais

pesam do que pedaços de cascas de madeira de iguaes dimensões ; o que induz a

pensar que o seu material principal era a pedra pomes (Ponicx). A grande quan-

tidade destas que apparecem fiuctuando nas aguas do Amazonas ou dispersas pelas

praias deste rio, sobretudo na contra-costa de Marajó, justifica essa supposição,

cumprindo-me, porém, notar que nos Ceramios nunca achei esse material.
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Os ossos são raros no Pacoval, coino anles de mini o ha^ ia iiulado o professor

llarll na descripcão que fez de diversos artefactos collecionados alli pelo seu ajudante o

Dr. Bamard. iVcliei apenas três ou quatro fragmentos de ossos longos dentro d'uma

urna da secção média do ccramio, e esses mesmos desfaziam-se em migaliias, por

estarem totalmente arruinados.

Dentro de outra urna muito quebrada que ha\ia na secção inferior, achei

resíduos de ossos em pó, de cor pardacenta com algumas manchas amareliadas,

n'um logar d'onde escaparam rapidamente 5 ou 6 myriapodes do género Geophilus,

fugindo através das fendas deixadas pelos fragmentos da própria urna. Pareceu-me

ver nestes resíduos o resultado de uma incineração de ossos, e a ausência ou raridade

destes no ceramio teria assim uma explicação natural, apresentando ao mesmo tempo

mais um ponto da semelhança de costumes entre os conslructores dos ceramios de Ma-

rajó, e os dos Moundsúos Estados-Unídos.

Quanto ao destino dos Ceramios de Marajó, não me parece difificíl dizer qual fijra.

—No meio de uma planície immensa que se inunda quasi totalmente durante o inverno,

a creação de uma ou mais collinas qu e servisse de abrigo, ao menos, ás famílias

príncípaes e a seus chefes, era obra aconselhada pela necessidade ; esta necessidade

reunida á veneração que os Indígenas tributavam aos mortos deram sem duvida

origem ás collinas artificiaes do Pacoval,dos Camutys e a outras menores que apparecem

nas campinas da Ilha.

A grande quantidade de vasos, de uso domestico, como panellas, alguidares, am-

phoras, pratos, tigelas, etc, e até uma espécie de bandeja, todos mais ou menos re-

duzidos a cacos, deixa bem ver que o logar em que se acham, fora uma Aldèa ou

Maloca dos antigos habitantes.

O Ceramio de Santa Izabel e alguns outros onde não ha o menor vestígio de

elevação de solo ou de collína artificial, podem ser considerados como aldias em começo

que deixaram de progredir ou foram aban douadas, por causa das continuas guerras

que aos habitantes desses togares faziam as tribus selvagens que existiam nas matas

vizinhas da ilha ou que, ímmigradas de outras regiões, tentaram invadil-a.

Assim o destino dos Ceramios era, ao mesmo tempo, servir de residência aos

vivos e de jasigo aos mortos, não par.i toda a tríbu ou nação, mas unicamente para

os chefes e para as pessoas de sua família ou que com elles se achavam relacionadas

por parentescos
;
pois tudo indica que na republica destes povos a classe superior

não se confundia jamais com a inferior, nem mesmo depois da morte, ou no si-

lencio dos sepulchros.
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Os coiistrvictores dos Gerainios

Tão limitado tem sido o estudo dos Ceramios do Pará qiio presentemente a unira

resposta quo, som o menor receio de erro, se pode dar á questão — (jual o povo que

os construio^é que clles nada devem á industria, nem mesmo á mais simples in-

íluencia de qualíiuer raça exlra-americana.

Em questões tão completas, como é a da origem, ainda não discutida, destes

pequenos monumentos indígenas, as hypotheses entram sempre como elementos

necessários á investigação da verdade, do mesmo modo que ás vozes em certos

problemas um primeiro erro ó a chave da sua solução.

Sob este ponto de vista espero que me será relevada a liberdade de figurar

como convertida em verdide histórica, embora, muito longe disso ainda esteja, a

opinião enunciada pelo anthropologista J. W. Foster ^ relativa aos constructores

dos Moands dos Estados-Unidos, opinião equivalente a ter sido a America povoada,

não por Asiáticos ou qualquer outro povo do Velho Mundo, mas por uma raça pu-

ramente americana, autochthona do planalto central de Minas Geraes, — o mais

antigo torrão do Globo, — segundo a aucloridade do Venerável Lund, o patriarcha

da anthropologia brazileira.

Sabe-se ([ue este naturalista, ({ue ha perto de meio século reside em Minas

Geraes, reconheceu que os craneos, por elle alli descobertos, pertenciam a mesma

raça ([ue os Portuguezes acharam no Brazil e que esta, pela depressão muito pro-

nunciada da testa que as vezos chega a desapparecer totalmente, se dilferençava

da mongolica com a qual se tem pretendido confundil-a; caracter ou typo que

reapparece nos idolos de Marajó doscriptos pelo Professor Ilartt, e nos craneos hu-

manos que tem sido encontrados nos Sambaquis da costa marítima, nos Ccramm

do Maracá, Guiyana, no^ diidpm dos Aymaras, nos Mounds dos Estados-Unidos

c, como observa Lund, nas liguras humanas esculpidas nos monumentos antigos

do México.

A opinião de Poster basòa-sc também sobre as idéas do douto archeolo-

gista Squicr ([ue estudando os chiãpas peruanos diz que « monumentalmente ao

menos, a civilisação do Peru era indígena, lendo sido gradualmente desenvolvida

mas não introduzida de fora ; » e acrescenta que essas construcções <i foram obra

dos povos que occupavam o paiz no tempo da conquista e cujos derradeiros

* « Insteil ufseeking to ostablish othnic relations betwoen tho Mound-builders and any of thc races
of the Old World, foiínded ou the apparont similarity of manncrs and ciistDms I woiild look rather for
thcir Drigin to tliat raco wh», ia timoá fir roínHo, ilounsliod ia Brazil, sonio i)f whoso craaia are
fouiâd ia the boan-cavos of Miaas (iti)ra<H, ia conaoction w:th Maaimalian bonés belonging to genera
and species now extiact.

Pre-hiitoric races ofthz UniUl Statis ofAmírica. by J. W. Fostor. L. L. D. Chicago 1873 chap. X.
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moniimeiílos não são sinão as formas dôscnvolvidas dos que foram construidos

por seus antepassados. » ^

A mesma grande id!ía, emfim, parece apoiada, sob certas reservas, pelos Srs.

Drs. Lacerda Filho e Rodrigues Peixoto que applicando as conclusões dos seus estudos

craneologicos á questão da raça primitiva do Brazil, pensam (pie « não será talvez

arrojada a proposição de Simonin quando diz que « O índio americano é um produ( to

do solo americano. ^

Da raça primitiva do Hrazil, talvez mais hiblica do que a dos Asiáticos,

sahio a que os Europèos acharam neste paiz fallanda uma língua a que deram

o nome de Lingua Geral porque « nenhuma lingua primitiva do mundo ( diz o

Dr. Couto de Magalhães) nem o próprio Sanskrito, occupou tão grande extensão

geographica como o Tupi e seus dialectos».'^

Esta proposição toma ainda maior amplitude em Garneau ; este historiador

assevera que « existia entre todas as linguas americanas, desde a Bahia d'Hudson

até o Estreito de Magalhães uma analogia que merece ser estudada ; é uma

disparidade total nas palavras ao lado de uma grande semelhança na estructura
;

eram conío matérias differentes revestidas de formas análogas » e pensa com Gallatin,'

por elle citado, que todas estas linguas devem ter tido uma origem commum. ^

Em suas investigações linguisticas o Dr. Baptista Caetano'' demonstrou

que a lingua geral e a dos Caraíbas com a qual Ale. d'Orbigny a identifica,

deixaram vestígios incontestáveis de sua existência e influencia em todo o nosso

continente.

Esta uniformidade de caracter na estructura e nas formas grammatica^s dé

todas as linguas do Novo Mundo, combinada com a quasi conformidade craneo-

graphica reconhecida em povos antigos que habitavam em regiões tão afastadas

umas das outras, robustece sobre modo a idéa de Poster. Mas eu me abstenho

de entrar nesta questão em que apenas toquei para melhor encaminJiar o meu

assumpto. >

'

Faltemos dos Ca ribas e Aruans.

Creio que não me afasto da exacção dizendo que as investigações do autor

do Abaneenga vieram illuminar um dos pontos mais obscuros da Historia do

Brazil, podendo-se hoje quasi affirmar, em vista desse trabalho, que os Caribas

são oriundos do Brazil, e que Tupis, Guaranis e Caribas, podem ser considerados

• 2'he primeval monuments of Peru, by E. G. Squeir. M. A. (V. American Naturalist. vol.IV.
1870. pag. 2 e 14.

2 Contribuições 'para o estudo anthropologistico das raças indigenas do Brasil.
Arcliivos do Mu:;eu Nacional. Rio de Janeiro, 2." e 3.» trimestre de 187G.

3 O Selvagem, pelo Dr. Couto de Magalhães. Eio 1376. Introduccão; pag. XXXV.
* Histoire du Canada, par F. X. Garneau. S-^^i edltion. Quebec 1859. vol. I pag. 110.

^ Apontamentos sobre o Abaneenga ou lingua geral dos Brasis. Ensaios de Sciencia. Rio 1876. F.I.
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povos irmãos, saliidos do inesiiio tronco ou raça autoctliona (^ue teve seu berço

no plmalto Central de Minas Geraes.

.V nação dos Garibas foi a mais nuaierosa, a mais enérgica e a mais em-

prehendedora da America ;
pois vemo-la nas narrações de vários historiadores,

estendendo seu nome e sobretudo sua dominação por diíFerentes pontos do nosso

continente, desde o Sul do Brazil até o estremo norte dos Montes Ale^hanes

facto curioso de que pode ser coaiplemento a analogia, notada por Garneau, e a

uniformidade de estructura que existiam entre todas as línguas americanas, desde

o Kstreito de Magalhães, até a Bahia d'lIudson.

Qual foi, porém, o caminho e marcha dos Garibis eai suas transmigrações 1

Aqui entra-se de novo em terreno quasi desconhecido, e em um mundo de

conjecturas d'onde não ha esperança de colher-se um resultado satisfactorio. O

facto, porém a que já alludi, referido por alguns historiadores de terem os Ga-

ribas dominadj a Gosta Sul do Brazil, pode aqui servir de guia. Partamos deste

ponto, prescindindo do destino que seguiram outras tribus da mesma origem, em

direcções dilTerentes.

Alcançando as praias do Atlântico, os Garibas provavelmente seguiram para

o Norte e lançando en\.ames sobre enxames, povoaram succeisivamente a costa,

a fóz do Amazonas, toda a Guayana, as Antilhas e entrando na Península sep-

tentrional não pararam sinão nas Montanhas dos Aleghanes ou Apal achos.

E' destas montanhas e de suas proximidades que o Abbade Brasseur de

Bourbourg, ^ seguindo suas próprias investigações e a auctoridade dos antigos

Historiadores, faz partir colónias que com os nomes de Nahuas, Apalachitas,

Garibií ou Gofachitas, Flatuicas, eto. (que são, talvez todas da m^smi nação dos

Garibas), vão estabelecer-se na Florida e Valle do Mississipi, d'onde mais tarde

se passam pira a America Gentral e México, edificam grandes cidades e intro-

duzem seus costumes, seus deuses e sua civilisacão.

E' também d.is mesmas montanhas e da Florida que Irving, seguindo os

mesmos historiadores que se guiaram por tradições achad.is no ILiity, faz partir

os Garibas que não só occuparam a maior parte das Antilhas, mas a Guayana,

e a Amazónia ou o baixo Amazonas, parecendo mesmo terem « levado suas

emprezas ás praias do Oceano Austral onde enlre os aborigenas do Brazil alguns

havia que se denominaram Garibas e se distinguiam das tribus vizinhas por sua

superior intrepidez, sagacidade e espirito emprehendedor ».
^^

' Monumens anciens du Mexique et Recherches sur les ruines de Palanque et d'0cozin2o. Paris
1869. Chap. III, pag. 38.

^ o

,rw„.*
A History of thc life and voyages of Chistopher Columbus, by Washington Irving, Francfort

1835. Book VI. Chap. UI.



AHCHIVOS DO MUSEU NAClOiNAL 65

Da exposição deste uUimo historiador parece resultar uma opposição á linha

de marcha seguida de Sul a Norte pelos Caribas, como a figurei ; mas não

houve, creio eu, sinão uma contra-marcha desses povos que, depois de residirem

alguns séculos nos Apalaches, movidas por dissensões religiosas, como o explica

o Abbade Br. de Bourbourg (loc. c), separaram-sc, tomand) algumas Iribus o

destino já indicado.

Em qualquer, porém, dos dous casos, fica sempre estabelecido o facto de

que os Caribas, em épocas remotas, dominavam a foz do Amazonas e prova-

velmente todo o baixo Amazonas.

Nesta foz estão duas grandes ilhas fronteando o mar :— a Gaviana, que ao

tempo da vinda dos Portuguezes era como as campinas de Marajó, occupada

pela tribu dos Aruans,— e a Mixiana occupada pelos Alexianos, como os cha-

mavam os Missionários Franciscanos.

Estes Alexianos entretinham relações frequentes com os Caribas da Cayena,

seus parentes e instigados por estes e insuflados pelos colonos francezes, faziam

crua guerra aos Aruans, também seus parentes mas que delles se tinham sepa-

rado por motivos diversos.

Os Aruans não tem, é verdade, uma origem conhecida na historia, mas

certos factos revelam que elles não podiam deixar de pertencer á nação dos

Caribas. As campinas de Marajó, por exemplo, assim como as duas grandes

ilhas da foz do Amazonas, estavam no caminho das transmigrações e dispersões

destes famosos conquistadores que, por seu génio bellicoso, por sua altivez e

pela superijridade de sua raça, estavam preparados para domarem e dominarem

tudo e todjs os outros povos que por ventura apparecessem e ousassem oppôr-lhes

(jualquer resistência.

Os Aruans eram parentes dos Alixianos, caribas de origem, segundo os Mis-

sionários Franciscanos, e parece que o eram também dos Tocujas, que tinham a

mesma origem e occupavam as terras da Guayana, desde o Cajary e Maracá até

o oceano, e sabe-se que era com o concurso destes dous povo? irmãos que os

Hollandôzes e Inglezes pretenderam diversas veze^ formar feitorias e colónias no

baixo Amazonas.

A Tngua dos Aruans si não era a mesma dos Tucujús era, pelo menos,

perfeitamente comprehendida por estes, ao passo que differe consideravelmente

da que fatiavam os Tupinambás, embora grande numero de palavras desta se

introduzissem na dos Aruans.

Eu creio poder concluir destes factos, que os Aruans eram um resto da antiga

raça cariba. Mas estes antigos senhores das campinas de Marajó seriam os cons-

tructores das ceramios desta Ilha ?

Para responder a esta questão é preciso recordar a existência, no Ceramio
V. II — 10
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(lo Pacoval, de três camadas de urnas muito diflerentes em ornatos e estylo indicando

outros tantos grãos de civilisação retroccdente.

Não ha noticia alguma de ter apportado á costa oriental da America meriodional

qualíjuer povo, familia ou indi\iduo estrangeiro antes da descoberta do Novo

Mundo. Consequentemente, não se podendo attribuir a qualquer povo extra-ame-

ricano a construcção dos Ccramios do Pará, é claro que deviam ser obra da

raça mais nobre e mais emprehendcdora da America ; e, como os caribas estavam

neste caso e tinham sem duvidi liabitado em Marajó, á estes deve ser attri-

buido o fabrico dos mais ricos exemplares de louça, Ídolos, vasos e urnas que

formam a camada inferior daqucUe Ccramio.

Os seus descendentes immcdiatos foram provavelmente os continuadores desse

monumento, cabendo aos Aruans, últimos representantes dessa raça, a secção supe-

rior cujos artefactos são já bastante grosseiros.

Assim (eu adopto aqui uma l)ella proposição de Foster, já citado), as gera-

ções que se succediam, mas degenerando gradualmente de seus antepassados, impri-

miam sobre os artefactos de cada secção as feições características de sua civili-

sacão.

Ouanto aos Geramios do Maracá e da Costa do Paru e de Miracan-uera, em-

bora sejam seus artefactos inferiores aos do Marajó, não vejo um motivo sério

pai'a não attribui-los aos Caribas ; creio até que outros monumentos deste género

que forem descobertos ao longo dos rios Solimões, Rio Negro e Rio Branco

hão de trazer novas provas da origem Cariba dos Ceramios desta parte do

Rrazil.

Em verdade, quando se lè com toda a attenção a descripção que os antigos

escriptores fizeram das tribus que outr'ora povoaram as margens daquelles rios,

crô-se estar vendo o Cariba dos Apalachos c da Florida na philosophia imperfeita

do Passe, o das Antilhas e do Orinoco no génio altivo e bellicoso dos Mandos no

tempo de Ajurúcuba, e emfim o de muitos outros pontos da America na confor-

mação do craneo do Cambeua.

E', entretanto, impossível desconhecer que este objecto de tanto interesse para

a historia do Urazil exige muito tempo e um estudo nuiito minucioso de todos os

Ceramios (jue existem e dos que forem descobertos nestas regiões.

E' uma tarefa (|ue está reservada aos antliropologistas.

Minha missão aqui, escusado seria dize-lo, não é esta, eu a cumpri, como me
foi possível descrevendo algumas urnas encontradas nos Ceramios para serem melhoj-

conhecidas e estudadas.

Si excedi os limites desta missão na exhibicão de certos factos geraes rela-

tivos á questão di raça anicricana, é que fui á isso compellido pela necessidade

de llrmar nelles a miniia these sobre oo Ceramios do Pará.
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Muito ha (le haver de erros c defeitos no trabalho que apresento, e acho

mesmo impossível não os haver
;
pois eu escrevo em um paiz onde não ha mes-

tres em sciencias e nem livros especiaes.

Ahi está, Sr. Director Geral, (juanto me propuz a escrever sobre os Cera-

mios do Pará e sobre seus constructorcs, esperando inçrecor de V. S. toda a in-

dulgência.'D^

Belém do Pará, 1877.

D. S. Ferreira Penna

>• »





APPENDIGE

Em Janeiro de 1872 o Governo da Província, então sob a administração

de S. Ex. o Sr. Dr. Abel Graça, expediu-me instrucções para continuar os

meus estudos sobre a Geographia, Estatística e Historia da Província, pondo

para este fim á minha disposição o pequeno vapor Pará, commandado pelo meu

particular amigo 1 ° Tenente M. Ribeiro Lisboa.

Parti logo a cumprir esta missão com a firme resolução de subir o rio

Maracá afim de descobrir o logar em que se achavam certas urnas mortuárias

de forma humana de que eu tivera exacta noticia por uma que o illuslrado

Dr. F. da Silva Castro havia, pouco antes, oíFerecido ao Museu Paraense, então

sob minha administração.

Depois de vencer diversas difiiculdades e até certas repugnancias ou objec-

ções, cujas causas eu era aliás o primeiro a respeitar, vi emQm plenamente

satisfeitos os meus desejos, trazendo dalli para a Capital uma porção de urnas

de differentes formas, e quasi todas cheias de ossos.

Desembarcadas e recolhidas á casa de minha residência, colloquei as que

representavam corpos humanos na posição que guardavam nos seus velhos jazigos,

—em fileiras e em pé.
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Nesta altitude, vistas a certa {lislaiieia, ellas apresentavam um aspecto

singular. V sua rór cuproo-oscura, suas fornias tubullares, c as caôeças envoltas

eni toucas ou tinhanles, dei.\.anib só apparccer o rosto, as vezes bicolorido, fize-

i-ani-mc rocord.ir as ligaras imponentes dos caribas, tão l)cllamente descriptas por

Jlumholdt, cujos corpo? altos, tintos de urucú, meio cobertos até uma das espá-

duas por um panno azul escuro, assemelhavam-sc á estatuas de bronze que se

erguiam ao céo no meio dos steppes.

Uma segunda visita ás florestas do Maracá em Outubro de 1872 forneceu-

me ainda algumas urnas que encontrei, mas já quebradas, debaixo de lapas do

grc^ muito compacto ([ue as abrigavam do tempo, mas não dos grandes mammi-

feros os quaes procuravam também este abrigo, lançando por. terra as urnas para

melhor se accommodarem.

E' digno de nota o esmero com que os olleiros indígenas figuravam em

relevo os órgãos genitaes tanto das pessoas adultas como das menores e tanto de

um como de outro sexo, podendo-se quasi aííirmar que era nesta particularidade

(|ue elles mais se esforçavam para imitarem a natureza.

Eu creio que desta circumstancia se não pôde concluir cousa alguma contra

os costumes do povo a quem pertenciam aquellas urnas, pois que para os nossos

indígenas nunca a nudez do corpo e a plena exhibição de qualquer das suas partes,

foi objecto mais contrario a decência do que para nossos primeiros pais no Paraizo

terreal.

No final do relatório que apresentei ao Governo Provincial, em resultado da

minha missão, consignei um trecho que peço permissão para transcrever aqui,

posto que seja um assumpto pessoal. E' o seguinte :

« A minha ultima palavra aqui é para o meu joven e illustrado amigo e amá-

vel companheiro de viagem, o 1" Tenente M. Ribeiro Lisboa, commandante do

vapor Pará.

« Este distincto c bravo OíUcial da Marinha Imperial não se mostrou somente

zeloso c económico no commando do seu navio, foi também um muito valioso

auxiliar que encontrei. E' assim, por exemplo, que elle espontaneamente encar-

regou-se de determinar a posição geographica de vários pontos importantes que

eu tinha de visitar durante a viagem.

« Acccdendo ao meu pedido, fez-me o Sr. Lisboa, o importante serviço,

([uando chegamos ao Maracá, de adiantar-se com um guia e com a maior parte

dos trabalhadores em duas montarias, para fazer extrahir as urnas funerárias a que

alludi em outro logar,—trabalho que elle dirigio com tanta intelligencia e de modo
tão completo que ninguém certamente o faria melhor. »

Pouco depois do nosso regresso o Sr. Lisboa escreveu e fez publicar no Diário

do Gram-Pard um cxcellento artigo dando uma noticia seral da nossa viagem e



ARCUIVOS DO MUSEU NACIONAL 71

tlaíjuellas urnas, artigo em que, sem o pretender exliibiii abundantes provas de seu

talento e de uma intelligencia cultivada com esmero.

O assumpto era aliás próprio para excitar o enlhusiasmo de um mancebo,

como este, que no curso da vida humana não procura somente os gosos materiaes,

mas, guiado por sentimentos mais nobres, busca de preferencia os deleites reaes (j

inesgotáveis, reservados unicamente aos espíritos escolhidos quí3 constituem a única

aristocracia que Deus estima e que o homem deve respeitar :
— a Aristocracia da

intelligencia.





OBSERVAÇÕES

SOBRE AS

Duas urnas (Fig. 3.^ e 4.^) descriptas e
figuradas pelo Sr. João Barbosa Rodri-
gues em sevi artigo— Antif/uidadcs do Amazonas,

inserto na Revista — Ensaios de Seiencia.

\Lm principio de 187-4 cheguei ao Pacoval do xVrary no niomouto em que

acabava de ser tirada deste Ceramio a urna representada pela Figura 3.% cujo

descobridor a mandou de presente ao Sr. Dr. Ferreira Campos, distincto Paraense

que então exercia habilnunite o cargo de Inspector da Thesouraria de Fazenda, a

quem, logo depois do meu regresso, pedi o favor de ceder-me aquella urna ; e o

Sr. Campos teve a benignidade de attender ao meu pedido.

Passado algum tempo outro illustrado Paraense o Dr. Tocantins trouxe do

mesmo Ceramio a urna menor (Figura i."*) que eu, com sua permissíio, levei,

juntamente com a outra urna, á oíTicina photographica do Sr. J. Th. Sabino que

as photographou juntas em uma só chapa; e pagos os exemplares ajustados, e

seguindo as instrucções do Dr. Tocantins mandei entregar a urna que lhe pertencia

ao Dr. Jonas Montenegro que logo a romotteu para o Museu do Maceió.

A outra urna ficou alguns mezes em casa do Sr. Sabino onde o Sr. Barbo -a

que acabava de regressar do Amazonas procurou vel-a, S3m todavia o conseguir po
i»

estar ella guardada no interior da casa, como communicou-me o dono do estabe-

lecimento.

Eu tinha, pouco tempo antes disto, dado a um cavalheiro, amigo do Sr. Bar_

bosa c meu, um exemplar da photographia das urnas, e tive depois a satisfação

de saber que este senhor apreciando-a, tirara delia uma cópia para si.

V. II — 11
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Mai> lanlc appareccram a^ duas urnas estampadas nas Ànliíjuidadcs do Ama-

zonas, não juntas como estavam iia pholograpliia, mas já separadas e com uma al-

leração na Figura {.'

Até aqui só havia motivos para louvar ao Sr. Barbosa pois que desta deli-

gencia sua resullava-lli3 a vantagem de ser o primeiro a dar conhecimento d,\

existência dos dous importantes artefactos. Lendo, porém, a descripção que faz

das urnas, tive o pezar de ver que nesta parte não foi elie bastante exacto,

certamente por ter-se guiado só peio que mostrava a photographia.

Foi para sanar estas incorrecções que eu dei uma descripção circumstanciada

das duas urnas, servindo-me para isto das notas que tomei cm devido tempo.

l'ara maior clareza addiciono a(iui ainda algumas observações.

A urna maior (Figura .*].") não ó pintada de preto,—cor que dillicilmente ou

rarissimas vezes se atliará em artefactos dos antigos índios ; as únicas cores que

esse vaso mostrava quando sahio do Pacoval ( e não dos Camutys, como diz o

autor, eram a vermelha ou rósea e a cinzenta ou pardo-claro.

Esta urna tinha de altura O'", G5 e não O"", 80 como diz o Sr. Rodrigues assim

como de diâmetro (na l)oca) 0"\ 19 e não O'", -45.

A menor ( Fig. i." ) não pertencia ao sexo masculino, como allirma o Sr. Bar-

bosa, mas ao sexo feminino. Esta parlicularidadí não est í muito clara na photo-

graphia c é sj a isto que se pôde attribuir semelhante equivoco.

Na ligura em que o autor das Antújnidades do Amazonas representa esta urna

apparcce uma novidade digna ái nota. Tanto no original como na photographia a

urna mostra uma grande fractura na boca ; mas na figura pintada pelo autor, essa

fractura desapparece totalmcn'e do modo que a figura se apresenta inteira mesmo

nos togares em que o original está (luebrado !

Assim o autor desvirtuou o seu desenho com o (pie os artistas chamam uma

icslaurarão, que na maior parte dos casos ó, pelo menos, uma falta irreparável.

I)es:revendo as duas urnas mostrei (pie cada uma exhibia ditas faces em lados

oppostos, caracter que as distingue de todas as outras que tenho conhecido.

Si o Sr. Barbosa Bodrigues tivesse visto as urnas que descreveu e figurou,

certamente não escaparia á sua perspicácia este caracter de primeira ordem e tão

importante cpie falta gravíssima seria omillil-o em qualquerdescripção por mais lacónica

(jue esta fosse.

Para não prolongar muito estas observações, transcrevo aqui, ipsis ccrbis, a

descrip;ão d ula pelo Sr. Barbosa, griphando algumas expressões que reputo in-

correctas e ajuntando-lh-s ligeiras notas.

A urna maior (Fig. 3.') foi assim descripta por ellc :

« Figura 2.'— Representa uma das igasauas do aterro sepulcliral da Ilha dos

« Canvihjs, no liio Ai, ajas, na Ilha de Marajós. No eslylo afasla-se inteiramente

« das que se encontram nos cemitérios antigos.



Aiu;fnv()S 1)0 MUSKU nacional i:>

« E' de argilla cinzenta niiiilo bem trabalhada, delicadamente pintada de

« vermelho c /)/v'/o, sobre um [ando branco ornada com relevos que indicam não só

« os olhos, l)0?a c nariz, cjmo os braços, pjs, seios, umbigo e se\o. l'crlencia

« ao sexo feminino. Sua Ijrmi e delicadeza áx iiintura, prova o alto gráo de adian-

« lamento que tinhi a industria entre os NlieeiKjdhijbas. »

« Servia para guardar osiOs mede de allura 0,81), de diâmetro 0,45, e de

« espessura 0,01. »

« Está no Museu Paraense. »

Esta urna não csld a nunca esteve nj Museu Paraense; nÃo é pintada (ia preto ;

nio é procedente djs Camutins, e sim do Pacoval,

A urna menor ( Fig. 4."
)

foi descripta nestes termos

:

« Figura 1/— E' uma outra encontrada na mesma localidade (Camutins), do

<i mesniD estylo porém com fjrmas diíTerentes, indicando também, os órgãos dos

« sentidos, os pjs, o umbigo e o sexo. Pertencia ao sexo masculino, e pelo seu

« tamanho creio que guardava os ossos de algum Curumij.

« E' toda ornuda de caprichosos desenhos em espiraes, pintulos de vermelho

« sobre um fundo 6/'a/ico. X tinta vermelha empregada julgo ser cararjirú { Birjnonia

« chicaj e a bran?a, a tabatinga desmanchada com leite de sorva.

« Está no Museu Paraense e mede a metade do tamanho da precedente. »

Esta urna não está e nunca esteve no Museu Paraense ; não pertencia ao sexo

masculino, mas, sim, ao feminino ; não é procedente dos Camutins, mas, sim, do

Pacoval.

E quanto ás meJidas dj ambas, veja-s3 o que a e^e respeito se acha na des-

cripção que dei dessas urnas.

Lamento ter oscasião de fazer esta retificacão ao escripto, aliás em muitos

outros pontos estimável, de um meu compatriota que, cheio de ardor e amador

da Sciencia, se esforça para distinguir-se publicando os trabalhos de que foi encar-

regado e o mais que estudou ou de que teve informação; mas desde que tenho

plena convicção da inaxacção com que descreveu as duas urnas em questão,

á mim que as conhecia sulTicientemente, corria o dever de fazer a devida rectifi-

cação para evitar que outros homens estudiosos não venham a cahir nos mesmos

eiTOs em que cahio o autor das Antiguidades do Àma::onas.

Em matérias de Sciencia, mais do que na vida pratica, a pressa foi e ha de

ser sempre inimiga da perfeição; e desta vez apressa, aliás de todo o ponto in-

fundada, arrancou ao Sr. IJ. Rodrigues uma partícula dj mérito do seu escripto.

Em um paiz, como o Brazil, onde os prin^ipaes monumentos dos povos indí-

genas consistem simplesmente em artefactos de barro, mais ou menos habilmente

trabalhados, é indispensável para o interesse da Sciencia, para o próprio credito dos

escriptores e até certo ponto, para os brios da nossa nacionalidade, que na des-

cripção de cada um desses mudos testemunhos de uma civilisação exlincla, haja

sempre, além de um estudo aturado e paciente, o maior critério e a mais escrupo-
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losa exacção, para que os Anthropologista, naeionaes c estrangeiros que não tive-

ram opportunidade de estudal-os nos próprios originaes, aceitem com inteira con-

lianca os resultados dos nossos trabalhos, com a certeza de não serem illudidos

em seus juizos e conclusões.

E nisto, para ser coherenle li;i de sem duvida convir o Sr. IJarbosa Rodrigues

por isso mesmo que, por motivos que não conheço, repelle como Immilhante para

nós o concurso dos Sábios estrangeiro? nas investigações da natureza no Brazil,— o

estrangeirismo ^ como elle qualifica esse concurso, aliás tão valioso, tão fecundo o

tão iitil para nós ainda mais do que o é e tem sido para outros povos que, não

obstante o alto gráode progresso a que t'}m altingido nas Sciencias, attrahem, aco-

lhem e ro(k\im de todas as garantias e vantagens os Sábios de todas as parles do

mundo.

* Vid. Revista de Horticultura. Rio de Janeiro de 1876. n. 1. PaR. õ.« Linhas 33 a 41.
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Geologia da Região do Baixo Amazonas
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ORVILLE A. DERBY, M. S, '

Na memoria que ora dou ao lume da publicidade nos Archivos do Museu

Nacional esforcei-me por apresentar em forma resumida os resultados mais impor-

tantes dos estudos executados sobre a interessante região amazonica, pelo sempre

chorado professor Carlos Frederico Hartt e por seus ajudantes. Estes resultados são

pela maior parte extrahidos e condensados de um extenso relatório preparado pelo

professor Hartt e pelos membros da Commissão Geológica do Império, da qual

era elle chefe, relatório cuja publicação tem sido demorada em virtude das con-

dições financeiras do paiz, e pela infausta morte daquelle professor.

N'um resumo tal, nem sempre me foi possível mencionar a auctoria de cad.i

observação, convindo, por isso, dar aqui a historia das explorações e indicar a parte da

região pela qual é responsável cada um dos exploradores. Em 1870 o professor Hartt,

acompanhado por uma turma de estudantes entre os quaes tive o prazer de achar-me,

' A memoria que aqui se acha exarada é um conjuncto de observações intimamente ligadas ás
collecções da Commissão Geológica de que foi chefe o illustrado finado Carlos F. Hartt e distincto
collaborador o Sr. professor Derby. Estas collecções incorporadas actualmente á 3.a Secção do Museu
Nacional são os mais ricos thesouros até hoje arrancados á contextura geológica do Império do Brazil

;

ellas representam, porém, uma obra não completa em relação ao vasto horizonte que tinha em vista

a Commissão Geológica, e para serem comprehendidas careciam que o mesmo Sr. Derby viesse illumi-

nal-as com uma partícula siquer do trabalho que a mão da morte havia interronipido ainda em
esboço.

O Sr. Derby veiu pôr a nosssa disposição o seu concurso e a directoria do Museu aceitando-lh"o
com alacridade viu nelle o continuador dê Carlos Hartt, ainda ha pouco, auxiliar conspícuo do Museu
Nacional, na qualidade de professor que aqui foi dessa mesma matéria.

Corre-nos o dever de declarar, em relação á data da redacção deste trabalho, bem como do que se lhe

segue, que sendu-nos elles apresentados em Junho do corrente anno (1878) e não havendo sido até então
impresso o resto do volume de 1877 por circumstancia; alheias á nossa vontade, deliberamos inseril-os

neste volume, mas, desde logo, resolvidos a fazer a presente declaração.
Nota d.v Redacção
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e iiKiis tarde, e.ii 1871, pur luiiii somente, fez a expensas siia.s uma expluraeão do

Tocantiiij atj a cachoeira da (Jiiariba c do Tapajós até a cachoeira do Apiiim, bem

cdmo da> regiões de Santarém, do Ereré, e da serra de Parauáiiiiára. As noticias dos

resultados geológicos destas explorações foram por elle dadas á publicidade no American

Journal nf Science vol. I, 1871, e vol. W, 1872 ; no Journal of lhe American

Geoffrapliical Sociehj ofNew York, vol. 111, 1S72 ; no Ballet in of tlie Bujfalo Societjj

of Xalural Science, Jan. 187 i e no Bulletin of theCornell University, vol. I, 187 i.

Estas explorações deram tanta luz sobre a estructura geológica do Brazil que

o professor Hartt, quando assumiu a direcção da Commissão (jeologica do Império,

resolveu conlinual-as, e por não poder ir poisoalmentc, contractou com o Sr. Ilerbert II.

Smith, um de seus companheiros de 1870 o hábil geólogo, que então se achava no Amazo-

nas, a continuação dessas explorações, enviando-me depois, com o Dr. Francisco José de

Freitas, no intuito de estudarmos a mesma região. Em companhia destes dous senhores

tiz um novo e minucioso e.xame da região montaidiosa do Ereré e subi o rio Máecurii, im-

lM'opriamentc chamado, Gurupatuba, nas cartas, até a cachoeira denominada Pancada

Grande; mais tarde, com o Dr. Freitas, subi o rio Trombetas até a foz do rio Cachorro,

indo só á ilha de Marajó que tinha visitado em 1871. O Sr. Smith, que havia dado

começo a um exame da região occidental do Máecurú, na vizinhança da villa de Alenquer,

proseguiu neste trabalho, em seguida á viagem no Máecurú, e subiu o rio Curuá de

Alenquer ati a cachoeira Beinftca, visitando depois o baixo Tapajós. Os fosseis

devonianos colhidos nestas explorações, quer pela Commissão Geológica, quer pelos

naturalistas supra-mencionados, foram estudados pelo Sr. Uichard Hathbun, ajudante

d.i Commissão, encarregando-me eu dos fosseis carboníferos esilurianos.

O presente trabalho, no toí^ante á forma, é todo meu, no que diz respeito, porém,

ás conclusões que ahi se acham, confesso que somente em parte me pertence. Estas,

tendo sido em grande parte anticipadas pelo meu illustre c estimado mestre, o professor

Hartt, nas publicações já citadas ou em sua obra intitulada The Geology and Pliijsical

Geographj oj Drazil, ou desenvolvidas nas discussões que juntos mantivemos,

resentem-se de suas idéas, c suas idéas acham-se tão ligadas com as minhas, neste

particular, (jue não sei na verdade o que exclusivamente me pertence de todas

as iiulucções a que aíjui cheguei.

Muito fica por fazer no estudo da Geologia do Amazonas, ponjue muitos problemas

lelativos á geologia da America do Sul c\istem ainda (jue podem ser resolvidos muito mais

satisfactoriamente naquella ba^-ia do ({ue em (fuabjuer outra parte. Os primeiros tra!)alhos

offectuados em uma região tão vasta e de tão diílicil exame não podem deixar de ser

muito defeituosos, e pois espero (jue as imperfeições desta tentativa (jue aqui

apresento, no intuito de resolver alguns dos grandes problemas da Geologia do

Amazonas, serão julgadas com indulgência.



II

Como acontece com muitos outros rios, observa-se relativamente ao Amazonas que

o rio assim chamado pelos geographos, tem entre os habitantes da região por elle

percorrida, diversas designações applicadas ás diíTerentes partes de seu curso. 3Iaranon,

Solimões e Amazonas são os nomes que se ouvem nas margens do grande caudal, c

como estas distin^cões populares correspondem muito approximadamente ás três sec-

ções do valle, bem distinctas por caracteres physicos, e que tòm uma historia

geológica mui diversa, cada uma em comparação ás duas outras, podem ser aquellas

distincçôes conservadas com vantagem na Sciencia.

As diíTerenças que se observam nestas secções são devidas ás relações do valle

do Amazonas com as partes componentes do continente da America do Sul, de

modo tal que para comprehender a estructura daquelle valle é preciso ter em mente

as feições geraes, desde muito tempo reconhecidas, do nosso continente. Este é

constituido por três distinctas regiões montanhosas, mais ou menos ligadas por

planícies elevadas, em que se acham cavadas as depressões occupadas pelos grandes

systemas fluviaes do Orénoco, do Amazonas e do Prata. Os Andes formam uma

longa, estreita e altíssima faxa ao longo da costa occidental ; as montanhas do

Rrazil e da Guyanna, menos altas que os Andes, occupam uma extensa área na>

paragens oriental e septentrional do continente. O espaço entre estas três re-

giões ou núcleos do continente é occupado por vastas planícies de menos de mil

metros de elevação, com excepção de uma estreita zona entre as do Brazil e &x

(juyanna, onde a continuidade e inteiramente interrompida pelo valle inferior do Ama-

zonas. Nota-se também que entre as duas regiões montanhosas da parte oriental

do continente e os Andes, a continuidade da planície acha-se quasi destruída peles

grandes cortes feitos pelos rios Paraguay e Madeira ao sul, e pelos rios Negro o

Orénoco ao norte ; sendo certo que uma depressão continental relativamente pequena

^ quanto basta para separar totalmente estas regiões. Já pela existência daquelle

phenomeno geographi^o denominado rio Gassiquiari, a Guyanna pode ser considerada

uma ilha.

Diííí^rente do Orénoco e do Prata, o Amazonas tem relações com todas as

três altas regiões acima indicadas. A parte superior ou Maranon pertence aos Andes,

a parle média ou Solimões está na região intermediaria entre os Andes e as paragens
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elevadas do lírazil e da Guyanna, c o Bai\o Amazonas, da foz do rio Negro ale

o mar, está entre essas mosmas paragens.

Sob o aspecto puramente geographico, o Baixo Amazonas e o Solimões

podem ser reunidos em uma só secção, porque a ditreronça quo hoje ha entre

ambos é muito menor que a diUerença entre o Maranon e o resto do grande

rio. Porém consiilerando também n cstructura geológica e especialmente as condi-

ções quo a geologia nos ensina haverem existido em épocas anteriores á actual,

vè-se, como espero provar, que esta divisão do valle, em três secções existe real-

mente na natureza.

Examinando a hydrographia da bacia na sua totalidade, as dilTerenças nas três

-ecções tornam-se mais notáveis do que no valle particular do rio.

O Maranon e os seus grandes tributários do sul na região andina: o Huallaga

e o Uca vale, descem de grandes alturas nas Cordilheiras c correm para o norte,

na direcção gc^ral destas, ate o ponto em que se libertam do dominio das monta-

nhas, dirigindo-se então o Maranon im mediatamente para leste, ao contrario do Ucavale

que, posto que já na baixada, consarva a primitiva direcção, como si tivesse de

marginar a região montanhosa. Os tributários do lado do Xorte até o Xapo que

desagua quasi defronte do Ucayale, descem dos Andes do Equador, na direcção

>udoeste, dirigidos pelo declive das montanhas. A área de que estes rios são os

cscoadores é muito comprida na direcção Xorío-Sul, mas estreita-se na direcção E. 0.

Na região do Solimões, pelo contrario, a área esgotada ao norte tem a forma

de um rectângulo cujo maior eixo acompanha o rio, sendo para notar que os seus

tributários, entre os quaes se acha o rio Negro, correm em valles pouco ele-

vados, para E. quasi parallelos ao Solimões, como si fossem rcpellidos ao sul e

dirigidos por uma linha de terrenos altos, estendendo-se de E para O entre as

uiontanhas da Guvanna e os Andes.

A área dj sul, comprehendida entre o Ucayale, o Madeira c o prolonga-

mento oriental dos Andes da Bolivia, é de forma triangular. Os numerosos tribu-

tários, que percorrem esta área, nascem no planalto a E. dos Andes, cm altitudes

moderadas (as cabeceiras do Punis lôm, conforme Chandless, a elevação de 1088

pés inglczes ou 331 metros acima do nível do mar), c são notáveis, como o seu

celebre explorador Ctiandless já o fez vér, por correrem, em seus cursos superiores,

na direcção geral de O E como se fossem dirigidos por um declive imperceptível

j)artindo dos Andes.

Na região do Baixo-Anuzonas as montanhas da Guyanna são relativamente

pouco afastadas do rio, e em virtude disso, os tributários do norte são peíjuenos

e correm com uma lig<Mra dellexão para leste, em direcção ao mesmo rio.

Do lado do sul, pelo contrario, o vasto planalto do Brazil central estende-se

desde perto do Amazonas até as cabeceiras do Paraguay e as montanhas de

Goyaz. Os grandes tributários: Tapajós, Xingu e Tocantins atravessam esta alli-

planura, na direcção geral de Norte, e descem para o uivei do Amazonas n'um
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declive rápido que comera pouco acima de suas respectivas boccas. Tenho de

propósito deixado de mencionar o Madeira, porque este rio rolaciona-so com todas

as Ires secções da bacia geral. Um de seus tributários, o Guaporó, nasce na parte

culmiEaníe da planicie central ãi Brazil e parece marginal-a ató unir-se com o

Mamore que, como o Beni e o Madre de Deus, desce dos altos Andes da

Bolívia, rodeando, porém, a grande saliência de Santa Cruz de la Sierra. O
baixo Madeira, que forma a divisão entre a região do Solimões e do Baixo-

Amazonas, corre a N E n'uma direcção quasi parallela á dos grandes accidentes

do solo do Brazil oriental, isto é, ás cadeias de montanhas da costa e de

Minas-Geraes, e aos valles do alto S. Francisco e do alto Paraná. Mais adiante

lerei de fallar da significação deste facto.

Passemos agora a considerar mais detidamente os caracteres physicos e geológicos

da região do Baixo-Amazonas as quaes constituem o assumpto principal desta memoria.

Ao viajante que se acha no Amazonas, o que mais impressiona, depois da enorme

extensão, largura e volume do grande rio, do labyrintho de suas ramificações lateraes,

e da riqueza de sua flora, ó a grande extensão da várzea ou terreno baixo, sujeito

ás inoundações annuaes, a qual, monótona como o mar, acompanha o rio n'uma

zona larga de ambos os lados, desde a foz até o sopé dos Andes. Sendo esta

várzea geralmente bem arborisada, as florestas dão-lhe uma apparencia de terra

firme, de tal modo enganadora que quem não sahir do leito do rio não poderá ter idéa

exacta nem da sua largura nem da sua importância. Para isto é necessário subir á

alguma das poucas eminências existentes nas margens do Amazonas, como as de Monte

Alegre, Santarém e Obydos. Destas elevações, com effeito, avista-se uma grande planicie

paludosa, quasi ao nivel do rio, semeada de lagos e ilhas de arvoredo, e cortada por

innumeros e interlaçados canaes lateraes, furos ou paranámerins ; planicie que se

estende por muitas milhas até a terra firme do lado opposto, vizivel em longínquo

horizonte. Nesta ímmensa planura o rio, grande comoé, parece uma estreita fita de

agua, quasi perdida na immensidade de seu antigo leito, porque a várzea não

pôde ser considerada sínão como uma parte obstruída do leito original ou, melhor, do

estuário que elle substitue actualmente. Nesta grande baixada o rio curva-se de um para

o outro lado, ora approxímando-se desta, ora daquella margem, porém chegando raras

vezes a tocar a terra firme, como todavia acontece em certos pontos, na vizi-

nhança de Santarém e Obydos.

Da foz do Xingu para baixo, a várzea que forma, com raras interrupções,

não somente as margens do rio, como também as suas innumeras ilhas, facto

este de que é excepção única a do Marajó, em sua parte oriental, é coberta de

densa mata em que abundam as seringueiras.

Do mesmo ponto para cima, até Manáos, a várzea é na sua maior parte des-

pida de arvoredo, mas coberta de relva e de plantas paludaes. Em certas paragens,

como defronte de Santarém e de Obydos, a sua altura, nas margens dos canaes,

é tai que lhe permitte conservar-se sempre fora do alcance das innundações ordinárias.
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Viestes logares ha algumas fazendas de cacau e de criação, sendo que mais geral-

mente é um deserto, apenas povoado, pelo tempo do fabrico da seringa, nas regiões

das matas, e, pela estação secca, nas regiões dos campos, quando os rebanhos

descem da terra firme para aproveitarem a pastagem. Além de marginar o

Amazonas, a várzea estende innumeros braços em cada quebrada produzida nas-

margens da terra firme pelos valles dos confluentes, de modo tal que tornam

muitas vezes diíficil a determinação dos pontos onde os próprios vallos destes tri-

butários acabam e onde começa o do Amazonas.

A terra firme é muito variável em caracter o elevação, consistindo em planicies,

ora mais baixas, ora mais altas, c em terrenos accidentados ou montanhosos.

As primeiras, que têm apenas alguns metros de elevação sobre a várzea, são

pouco desenvolvidas na região do Baixo Amazonas acima da foz do Xingu, mas,

dahi para baixo, tôm considerável importância, formando as campinas de Marajó «í

uma zona de matas de cada lado do rio, a qual, na vizinhança da cidade do Pará»

estemde-se consideravelmente para o sul.

As planicies elevadas dilatam-se para aquelle mesmo lado, por trás dos terrenos

baixos do Pará, approximando-se mais e mais do rio em sua extensão para Oeste ate

apparecereni na margem um pouco abaixo de Santarém, nas barreiras de Guçury assim

como depois, na serra dos Parintintius, perto de Villa Bella. Elias formam ao norte

uma linha de taboleiros elevados, um pouco afastados do rio, os quaes, com os nomos

de serras Almeirim, Paru, Velha Pobre e Parauaquára começam quasi defronte

da bocca do Xingu e estendem-se para Oeste, por trás de Monte Alegre até o

rio Trombetas, ou mesmo além, appareccndo fan)b3m nas alturas de Monte Alegre e

Obydos.

Não havendo soíTrido grande desnudação, estas planicies apresentam-se em

iaboleiros, mais altos ao norte do rio, onde aquelles de que acabo de fazer

menção tém a altura de 300 metros pouco mais ou menos, emquanto que os de

Santarém e outros do lado do sul apenas lôm a metade desta elevação. Em muitas

regiões, a desnudação tem reduzido estas planicies a terrenos mais baixos, ligeira-

mente accidentados c ondulados, como os da Prainha, Monte Alegre, Obydos e

Santarém, no meio dos quaes, apparece, de vez cm quando, um pico de forma

cónica ou de mcs.i, para attestar a altura e forma da planície original e a

importância da desnudação. Os taboleiros e suas encostas são geralmente cobertos

de matas mais ou menos densas, ao passo que as partes mais baixas e ondu-

ladas, são campos agrestes, com um solo de areia solta. Para o interior estas

planices parecem elevar-se mais e mais até ficarem unidas com as planicies mais

elevadas da Guyanna e do Brazil.

A ultima divisão da terra firme, a de terreno accidentado ou montanhoso, é

representada, na margem septcntrional do Amazonas, por um grupo isolado de

montanhas na vizinhança de Monte Alegre e Ereré. Estas levantam-se abrupta-

mente no meio de uma planície, á uma altura de 300 metros, e são em geral
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rochosas, arenosas e estéreis. Associada a ellas e lendo a mesma eslruclura geoló-

gica, ha um campo baixo e pedregoso. Percorrendo rio acima os tributários do

Amazonas, tanto do lado do sul como do norte, encontrani-se, nas secções enca-

chooiradas, a uma distancia de 50 a 200 milhas do rio, regiões accidentadas

cujos pontos elevados são, em geral, menos altos do que as serras de Ereré. Estas

regiões accidentadas são em geral bem arborisadas, possuindo muitas madeiras

de lei entro as quaes nota-se o castanheiro e a sapucaia.

A estas regiões succedem, ao sul, as planícies do Brazil central e ao norte as

montanhas altas da Guyanna.

As differenças notadasnas diversas regiões da terra firmo dependem da estruclura

geológica do valle, e antes de descrever minuciosamente as diíTerenles formações alli

encontradas, convém apresentar um esboço geral da geologia desta parte do mesmo

valle, e indicaras relações das regiões acima descriptas, antecipando assim as conclu-

sões que S3 deduzem das observações eíTectuadas para depois apresental-as de um modo

mais claro e conciso.

O professor Hartt descreveu magistralmente esta estructura no seguinte trecho :

*

« O valle do Amazonas, ao principio, appareceu como um largo canal entre duas ilhas

ou grupos de ilhas, das quaes uma constituiu a base e o núcleo do planalto brazi-

leiro, e a outra ao norte, do planalto da Guyanna. Estas ilhas appareceram no prin-

cipio da edade siluriana ou um pouco depois delle. Naquclla época os Andes não

existiam ainda. ^

Neste canal foi depositada uma serie de camadas representando os terrenos silu-

riano superior, devoniano, carbonífero e cretáceo, as quaes appareceram successi-

vamente de um e outro lado, em terra firme, estreitando assim a passagem entre as

duas ilhas. O levantamento dos Andes é posterior á deposição destas camadas

.

« Antes da apparição dos Andes, continua o professor Hartt, o valle do Amazonas

consistia simplesmente em dons golphos unidos por um estreito canal. Os Andes

irromperam na entrada do golpho de Oeste, convertendo-o em uma verdadeira bacia,

posto que com sabidas tanto ao norte como ao sul. Todo o continente foi depois

deprimido, de modo tal que as aguas cobriram amplamente os planaltos da Guyanna

c do Brazil, e as camadas terciárias foram ahi depositadas, variando em expessura

e constructura, conforme as condições em que foram formadas.

« E' de suppôr que estas camadas se tivessem adaptado, em nivel, com o fundo

sobre que tenham sido depositadas, conservando-se mais altas nas mais baixas

margens da bacia e immergindo das margens para o centro.

<i Quando o continente surgiu outra vez sobre as aguas, primeiramente levanta-

ram-se os planaltos nivelados por sua nova acquisição de depósitos ;
porém, logo

depois, os actuaes divisores das aguas, ligando os grandes planaltos com os

• Journal of the American Geogra'phical Society of New Ywk. Vol., III, pag. 231.
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Andtís vieram acima da agua e o valle do Amazonas tornou-se um mediterrâneo,

communicando a leste com o Atlântico por um apertado canal. As camadas terciárias

da provincia do Pará, sendo pouco coherentes, foram rapidamente desnudadas pela

acção do mar, durante o levantamento do continente. Provavelmente emquanto a

Guyanna existiu como uma ilha, o Amazonas sentiu a acção da corrente equatorial

que muito devia ter iníluido no transporte dos detrictos da desnudação. No fim, as

camadas terciárias foram varridas sobre uma immensa extensão de território, conser-

vando-se a serra de Paru e as montanhas semelhantes ao Norte como monumentos

de sua existência. Em Monte Alegre, em Santarém e perto de Altar do chão (no

Tapajós) os montículos largos, arenosos e arredondados pare?em representar hoje nada

menos que restos das coUiuas terciárias que foram derrocadas e em parte reestratificadas,

atéque appareceram como enormes bancos de arôa. Emquanto o manto terciário se

desnudava, as correntes das terras altas foram rasgando por si mesmas numerosos

valles atravós das camadas, e estes formando estuários, dilataram-se em maior

extensão do que teria sido possível fazel-o ás próprias correntes. Durante esta

época de desnudação, foram deixados vários depósitos não só no fundo do mar

nterior porém também no golpho em que abria-se a leste.

« Continuando a sublevação, o mar interior, agora pouco fundo em virtude da

deposição de muito sedimento, e ao mesmo tempo salobro pelo tributo de milha-

res de correntes, estreitou-se rapidamente, quanto a sua área, e o rio Amazonas

que antes desaguava em um lago, ao pé dos Andes, começou a estender o seu

curso, seguindo as aguas que se retiravam. Por fim, o canal que communicava com

a bacia interior foi se estreitado entre a linha de montes que se estende de Obydos

a Almeirim, e os altos do lado de Santarém, em uma distancia de não menos de

trinta ou quarenta milhas. Este ponto foi o que mais se estreitou. Devo acres-

centar que o curso do rio acha-se apertado presentemente em Obydos pela exten-

são das planícies alluviaes no lado do sul. »

Esta exposição explica claramente a formação da várzea, das planícies baixas

do Pará, e das planícies altas do interior da provincia. Resta dizer que os

terrenos accidentados são devidos ao apparecimento, em virtude da desnudação das

camadas terciárias, das camadas inclinadas das formações mais antigas do que a

terciária, incluindo a cretácea, a pala?ozoica e a arehcana.

As rochas das antigas ilhas, primeiras terras emergidas no oceano, que occu-

pava a área em que o continente se formava, tém sido profundamente mela-

morphoseadas, sendo convertidas em granito, gneiss, quartzito e schisto metamorphico,

e por isto podemos facilmente determinar approximadamenlc a extensão daquellas

ilhas, estudando a disliibuição das rochas metamorphicas. As do norte appare-

cem nas altas montanhas que for'mam o limite politico entre a Guyanna c o Brazil,

e, abaixando-sc para o sul, cstcndcm-se até uma linha que partindo de um
ponto perto do Atlântico e da foz do Amazonas quasi em latitude 1° N corro

para o oeste, declinando um pouco para o sul até encontrar o rio Negro na
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confluência do rio Branco entre as latitudes 1." e 2." S. Nesta linha que representa

a antiga costa, as rochas metamorphicas em geral só apparccem á superfície nos

\alles dos rios, em virtude da desnudação das camadas sobrepostas. A Oeste

da bocca do rio Branco as rochas metamorphicas parecem estender-se até ou

além do alto rio Negro.

No lado do Brazil, as rochas metamorphicas só formam montanhas altas nas

regiões muito longínquas do Amazonas, porém são encontradas em baixo das outras

formações na maior parte, sinão em todo o território elevado do Brazil. Na

região do Amazonas ellas formam as cachoeiras dos rios Tocantins, Xingu, Tapajós e

Madeira, a linha de emersão, passando o Tocantins entre o 3^ e o A% de latitude

austral, o Tapajós entre t e 5" e o Madeira nas cachoeiras de S. António entre

8° e 9'. O baixo Madeira parece marcar approximadamente o limite occidenlal

dos terrenos metamorphicos porque no Purús, o rio mais próximo a Oeste,

Chandless na sua ac curada exploração não encontrou as rochas de que estamos

tratando. Já tem sido notado o parallelismo do curso do baixo Madeira com os

grandes accidentes da superfície do Brazil oriental onde as rochas metamorphicas

são elevadas em dobras correndo na direcção do Nordeste.

Parece possível que o curso do Madeira seja dirigido por uma destas do-

bras ou, o que é mais provável, pela margem da região metamorphica, que alli

devia ler aquella direcção.

E' possível que o Guaporé também marque uma outra margem desta mesma

região que, sendo transversa á orientação das dobras, não segue a mesma direcção

que ellas. O que é certo é que na região do Guaporé, havia um canal entre a re-

gião metamorphica do Brazil e uma semelhante na Bolívia, comparável ao es-

treito entre as ilhis do Brazil e da Guyanna, hoje occupado pelo Amazonas.

Como no Brazil oriental e central, as rochas metamorphicas na região ama-

zonica dividem-se naturalmente em duas series bem distinctas, uma das quaes a

mais antiga, consiste em rochas crystallinas incluindo gneiss, gneis-granito e sye-

nito, e a oulra, mais moderna, de rochas alteradas, porém em geral não crystal-

linas, consistindo em quartzito, schisto metamorphico e calcareo crystallino. A serie

mais antiga corresponde em caracter e edade geológica á da serra do Mar e da

serra da Mantiqueira, nas províncias do Rio de Janeiro e Minas Geraes, que o

Professor Ilartt referiu á edade archcana, comparandj-a com a serie laurentíana da

America do Norte. Esta serie tem sido pouco estudada na região amazoníca.

Castelnau falia do gneiss cinzento no Tocantins, um pouco acima das primeiras

cachoeiras, e Chandless encontrou gneiss em uma posição semelhante no Tapajós ; o

Sr. Ferreira Penna informou-me que as cachoeiras do Xingu são formadas de gneiss e

diorito, e obsequiosamente mostrou-me amostras do primeiro que consistem em

feldspatho cór de carne e quartzo com uma pequena proporção de mica preta, a

rocha em pequenas amostras apresentando uma estructura massiça e granitoide ;

não tenho visto amostras ou descripção do gneiss das cachoeiras do Madeira.
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No ladj do norte o gneiss foi encontrado pelo mesmo Sr. Ferreira Penna, in situ

nas cachoeiras do Araguary, pequeno rio que desagua no Atlântico, um pouco

ao norte, da foz do Amazona-, e seivos da mesma rocha foram encontrados nas

explorações da Commissão Geológica, nos rios Máecurú, Curuá e Trombetas. O

cngenhí^iro Coutinho informa-me que, no rio Branco, o gneiss é a rocha predominante

salvo na foz do mesmo rio onde encontrou syenito roxo. Este ultimo achei eu tamb3ni

em uma zona de cerca de meia milha ái largura, na sogunda cachoeira do Trombetas e

vi seixos do mesmo no Máecurú vindo de cima do ponto a que cheguei. Não

pude determinar, no curto tempo de que dispunha, si a massa é estratificada ou

não, sendo possível que seja de origem eruptiva.

A rocha coníiste principalmente em feldspalho bem crystallisado, côr de carne,

com uma pequena mistura de hornblenda e pequenas mancha^ esparsas de um

mineral verde decompost) cujo caracter não pude determinar; o quartzo falta

inteiramente.

As rochas da segunda serie são bem expostas no Tocantins formando as

primeiras cachoeiras, onde foram examinadas até a cachoeira de Guariba pelo professor

Harlt, em 1870. As seguintes notas são tomadas de seus manuscrlptos.

Subindo o Tocantins o rio é, no principio, marginado por barreiras de arêas

e argillas terciárias que, á medida que se approximam das cachoeiras, afastam-se

do rio e começam a apparecer as rochas metamorphicas. A primeira d'entrc ejtas

exposta é « um quartzito granular muito duro e com fractura saccharina, sendo

a rocha muito atravessada por vieiros de quartzo. A estratificação ó muito escura

e a ro?ha parece ter uma espécie de estructura schistosa. Em certos logares

é muito compacta e azuladi, semelhante ao p}trosilex sendo tão recortada de

pequenos vieiros que, na sua decomposição, lhe dão uma superficie alveolor.

Depois appare^e na Ponta do Noberto uma rocha talcosa muito decomposta, porém

tendo apparentemente unn inclinação a Este; acima deUa ha uma camada de

(juartzito compacto avermelhado. Da Praia dos Mortos estende-se uma linha

extensa de rochas semelhantes com inclinação a E. Em Jequirapuí achei a seguinte

secção, dada cm ordem ascendente.

« 1 Grés schistoso.

« 2 Grés branco, compacto, de grão um pouco íino, tendo a granulação dis-

tincla. Exposto ao tempo torna-se pardo cé atravessado por vieiros de quartzo.

« 3 Tma camada delgadi ái schisto de cor purpúrea e estratificação obscura

I)or causa de falhas e deslocamentos ol)liquos.

« 4 Camadi possante de schisto ferruginoso muito decomposto.

« 5 Camada de quarl/.ito muito compacto, matizado de azul, branco e vermelho.

« 6 Schisto vermelho muito atravessado por pequenos vieiros.

« Pouco acima de Alcobaça observei um quarlzito com inclinação a nordeste.
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« Em Alcobaça ha camadas possantes de quailzito azuladu, muito duro e apre-

sentando superfícies polidas pelo rio. »

Quartzitos compactos, pardos e azulados foram observados em vários pontos

acima de Alcobaça, sendo bem dislincta a inclinação ao nordeste, em um an-

gulo de cerca de 40".

« Abaixo da cachoeira Tapanhúnaquára, ha rochas schistosas, esverdeadas,

inclinando-se a leste, junto com muito diorito. Nos schistos achei amiantho e

serpentina. As rochas que estreitam o rio e formam a cachoeira são, quanto

pude determinar, uma serie de quartzitos pardos interstralificados com camadas

finas de schisto bem laminado. A extremidade da alta ilha das Pacas é com-

posta de uma massa de quartzito duro, azulado e avermelhado, de apparencia

vitrea, atravessado por numerosos vieiros pequenos de quartzo. Ao lado esquerdo

ha recifes de rocha schistosa fortemente inclinados a E. As ilhas de Janaúquára

são massas nuas de uma rocha dura, silicosa (cherty) cuja relação com as outras

rochas não determinei.

« Na Porta de Braga, elevada projecção na margem esquerda do rio, a

praia está coberta de massas grandes de minério de ferro, em parte hematite

mammilar. As rochas da vizinhança consistindo em quartzito e grés tem uma

forte inclinação ao E. Segundo me lembro, o deposito parece ser superficial e

duvido que haja valor económico.

« Opposta á Praia Grande ha uma linha comprida e estreita de rochas es-

tendendo-se ao sul, alguns gráos para leste e marginada de rochas schistosas

que alli apresentam a inclinação ordinária para leste. A linha de rochas é

formada por uma emersão estreita de diorito que supponho formar um dique.

Perto desta localidade as rochas schistosas reapparecem com as rochas sili-

cosas (cherty) sobrepostas, apparentemente com estratificação diversa. Estas ul-

timas podem portanto ser de origem muito mais moderna. Em um logar, creio

ter observado signaes de estratificação horizontal. Perto da extremidade de um

enorme banco de areia, chamado Praia Grande, as rochas schistosas apparecem

outra vez, sendo a orientação N 30° O e a inclinação 27° E.

« A cachoeira de Guariba é formada pela emersão de uma serie de rochas

metamorphicas, alternação de schi-tos, quartzitos e calcareos que se estendem

atravez do rio formando uma espécie de repreza. A orientação é ahi um pouco

irregular, porém geralmente tende para N, alguns gráos para O, sendo a incli-

nação a E em angulo moderado. »

« Não pude subir além da cachoeira de Guariba tanto por falta de tempo

como por não ter uma embarcação própria. Pelo que pude julgar, as camadas

metamorphicas deviam estender-se muito rio acima, e seria importante tel-as exa-

minado. Si toda a serie, que vi, pertence ou não ao mesmo horizonte geoló-

gico, não pude determinal-o pela falta de fosseis, porém depois de meus estudos
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dos terrenos carboníferos e dsvonianos do Amazonas, croiu que pouca duvida

haverá de que a serie seja siluriana.

« E' interessante observar a inclinação destas rochas que é quasi constan-

temente a E, sendo n orientação notavelmente para oN. O facto da apparição

de diques de trapp ó também importante. Não vi porphyros semelhantes aos das

cachoeiras do Tapajós e sou levado a crer que as camadas do Tocantins, acima

descriptas, são mais modernas do que as do Tapajós. »

As rochas metamorphicas das primeiras cachoeiras do Tapajós foram des-

criptas pelo professor Ilarlt no « Bulletin of the Gornell University. » Consistem

ellas em quartzitos e outras rochas semelhantes, porém sem granulação apparente e com

as camadas atravessadas por diques enormes de porphyro e diorito. Todas são

muito compactas de côr roxa ou de chocolate frequentamente manchadas de pe-

quenos pontos verdes, provenientes de algum mineral indeterminavel em decomposição.

Em amostras as rochas amorphas parecem ser de origem ignea, em virtude de raros

crystaes de feldspatho, que dào-lhe uma apparencia de porphyro, poróm vista em

massa as superfícies lavradas pelas aguas mostram distinctamente linhas de lami-

nação, e até linhas da estructura produzida em sedimentos moveis pela acção de

ondas e correntes, provando assim conclusivamente a origem sedimentaria da

rocha. As camadas são inclinadas de 15° — 20' ao S E, com orientação de N
30'— iO" E.

O porphyro dos diques, que é evidentemente eruptivo, consiste em uma

massa compacta amorpha, feldspathica, de côr escura de chocolate onde se acham

espalhados crystaes de feldspatho roxo, pequenos grãos arredondados de quartzo

e do mineral verde.

Nota-se também nas cachoeiras duas emersões de rochas crystallinas que

parecem formar diques; porém este caracter não foi bem determinado; uma delias

é de grão fino e côr escura, a outra consiste em feldspatho ro\o-claro com grãos

de quartzo.

Achamos no rio Trombetas uma serie muito semelhante a uma parte da

do Tapajós. E' exposta na terceira cachoeira denominada Quebra-potes e no

curso inferior do rio Cachorro, que entra no Trombetas logo acima da(iuella ca-

choeira. A rocha varia em côr, tem camadas coradas de roxo-escuro, outras de

purpúreo, e, como a do Tapajós, é marcada de pontos verdes. A massa é

amorpha, feldspathica, e as vezes com pequenos grãos de quartzo podendo-se

classifical-a como felsito ou eurito. A estratificação é muito distincta. a lami-

nação e a estructura, produzidas pelo embate de ondas e correntes, moslram-se

tão claramente como em (jualquer grés moderno, ou não melamorphoseado. As

camadas de felsito repousam sobre o syenilo já descripto (também marcado pelo

mineral verde), e inclinam-se 20° aNE com a orientação N 30" O. Sobrepostas

a esta serie, acham-se com estratificação diversa camadas de grés contendo fosseis

da edade siluriana superior.
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Esta ultima observação ó da maior Importância p-Ji-íjuo prova que o meta-

morphismo das roclias o a deslocação das camadas deviam referir-se a uma

época anterior á siluriaiia superior, isto c, á siluriaiia inferior ou á archeana.

Estou persuadido de que esta conclusão não se limita á região do rio Trombetas

onde o facto foi observado, mas pode, sem receio de engano, sor estendida muito

mais longe.

A semoliiança em caracteres lilhologicos entro as rochas do Trombetas e as

do Tapajós c tal, que não se pôde duvidar de que a, formação seja a mesma nas duas

localidades, podendo-so admitlir em um só systema de deslocação a diíFerença que se

nota na orientação das camadas de N N O, no Trombetas a N N E, no Tapajós.

A este mesmo systema podem-se referir as deslocações do Tocantins, onde as

camadas orientam-se na direcção de N ou N N O. Cumpre, porem notar, que,

emquanto os quartzitos compactos do Tocantins assemelham-so as rochas do

Tapajós e do Trombetas, o resto da serie, consistindo em quartzitos granulares,

schistos talcosos e calcareo, faz lembrar as rochas do rio Araguay, do alto

Tocantins e das montanhas de Goyaz e Minas Geraes.

E' facto desde muito tempo reconhecido que as rochas metamorphicas do

Brazil da Guyanna e da Venezuela são em geral orientadas na direcção de N E ou

ENE, variando porem em um quadrante até N O. Parece provável portanto

que o systema de deslocação que se observa no Amazonas é egualmente o do Brazil

oriental e da Guyanna, e portanto podemos attribuir a elevação das montanhas destas

ultimas regiões a uma época anterior ao deposito no Trombetas, das camadas da

siluriana superior.

A pouca evidencia que a este respeito se pôde colher nas outras regiões do

Brazil, não desmente esta generalisação, porém, devo confessar que não é ainda bas-

tante completa para inteiramente confirmal-a. Nas Províncias da Bahia e Sergipe ha

uma serie de camadas cuja edade não é ainda determinada mas que é mais antiga do

que a edade cretácea e mais moderna do que o gneiss sobre que ella jaz com estrati-

ficação discordante e que por consequência é provavelmente palaiozoica. Esta serie

sem ser metamorphoseada acha-se deslocada em um systema differente do das rochas

crystallinas, provando que o metamorphismo e deslocação destas era anterior ao

deposito da serie que me parece ser da edade devoniana ou carbonífera.

Nas provindas do sul temos prova mais concludente. Em Santa Catharina e

no Rio Grande do Sul ha, em posição horizontal, acima das camadas metamorphicas

inclinadas, outras camadas cuja edade carbonífera parece bem provada. Estas camadas

carboníferas parecem estender-se atravez da província do Paraná até ao sul da

provinda de S. Paulo. Perto da Ponta Grossa, no Paraná, foram encontradas pelo

Sr. Wagoner, ajudante da Gommíssão Geológica, fosseis devoníanos em camadas in-

feriores ás que contém carvão de pedra, mostrando-se como estas, em estratificação

horizontal. Naquella região, portanto, a deslocação e o metamorphismo precederam a

edade devoniana e provavelmente, como no Amazonas, a edade siluriana superior.
^ V. 11-13
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Temos visto que culre as rochas m:;tamorphic.is desta^ani-sc diiAS series distineljis

das qiiacs : umav-ryslallina, fjí com Ioda a probabilidade referida á primeira divisão

da edado arclieana, isto ú, á laurenciana. E' provável que esta serie houvesse sido

metamorphosoada c deslocada antes do deposito da segunda serie não-crystallina. E' ver-

dade que as duas series parecem concordar em estratificação, é, porém, pouco provável

que a concordância seja perfeita c que a serie mais antiga não tenha soffrido movi-

mentos (talvez na mesma direcção), antes do movimento gigantesco que caracterisou

Ioda a região metamorphica.

A respeito da edado da segunda serie metamorphica, a dos quartzitos, felsitos e

schislos, temol-a, pela eliminação das edades anteriores c posteriores, limitado ás

duas intermediarias entre a sihiriana sup3rior c a laurenciana, isto é, a siluriana

inferior e a archeana superior ou huroniana dos geólogos canadenses. E' provável

que ambas sejam r.^presentadas, e aceit.indo a supposição do professor llarlt de que as

rochas do Tapajós são mais antigas qae as do Tocantins, podemos provisoriamente referir

aqucllas (comos feldtos do Trombetas), á cdadc huroniana c estas á siluriana inferior,

referencia esta que se harmonisa aliás com uma outra opinião do illustre professor,

isto é, que os quartzitos granulares (itacolumitos) e schistos talcosos de Minas Geraes

pertencem á edade siluriana inferior.

Terminados estes movimentos de sublevação c deslocação, durante a mesma edade

siluriana inferior ou pelo fim delia, as duas ilhas do Brazil e da Guyanna ficaram com

addições enormes ás suas respectivas superfícies o chegaram a obter os limites já indi-

cados, deix^ando entro si um canal de três ou quatro grãos, em latitude, de largura, na

parle mais estreita, começando desde então a dcscnvolvcr-so o valle do Amazonas.

Neste canal depositou-se durante um longo período, estendendo -se, desde a edade

siluriana superior até a edade cretácea, uma serie de camadas levemente inclinadas de

cada lado para o centro, sem grandes oscillações de nivel nem deslocações compa-

ráveis com as que perturbavam a serie metamorphica. Houve, entretanto, antes do

deposito das camadas terciárias, erupções consideráveis de trapp e de diorito, bem

como deslocações em pelo menos, u na região, a do Ercré, situada quasi á margem

do rio, na vizinhança de Monte Alegre. Esta região 6 tão importante, no estudo da

geologia do Amazonas, que merece descripção especial.

Cercado duas léguas, a Oeste da villa de Monte Alegre e á margem da várzea,

existe um grupo iíolado de montanhas consistindo em pequenas serras monoclinaes, muito

numerosas, destacadas umas das outras e dispostas em ellipse ao redor de uma pla-

nície central cuja elevação é de alguns metros apenas acima do nivel do Amazonas. O
eixo maior desta cllip-e ó de três ou quatro léguas de comprimento e corre na di-

recção E O. A serra principal, chamada Tajuri que mede 350 metros de elevação,

fica a Nordeste da ellipse ; dalli estende-sc uma linha curva de serras bai\as até

encontrar, pelo sul, a serra do Ercré, que é a segunda em altura, pois tem 250 metros

de elevação; em seguida vòm as serras menores de Aroxí, Maxirá, Paraizo, Julião e

Urucury, sendo a ultima situada na extremidade occidental da ellipse ; entre esta e
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Tajurí lia uni luiinero considerável de serras baixas som nome, as quaos não foram

exploradas. Todas as serras apresentam uma encosta abrupta ao lado da planície

ccnlral e um declive lento, seguindo a inclinação das camadas do lado opposto.

^ Esla inclinação que é de 10' a 20" varia em todos os pontos da bússola, sendo

de N N K em Tajurí, de E nas serras intermediarias entre Tajurí e Ereré, de S

nesta ultima o de O em Urucury. Esta variação prova qu3 aquella linha de serras 6

um pequeno re.4o de uma vasta elevação anticlinal cuja parte central e maior foi des-

truída pela desnudação. Vem apoiar esta opinião, ii respeito da estruclura daquclla

região montanhosa, a serra baixa do Paituna, situada fora da ellipse, algumas três ou

quatro milhas ao sul da serra do Ereré, e parallela a esta.

O Paituna tem a estructura synclinal, inclinando-se as camadas de cada lado

para o centro, como era de esperar, considerando-S3 a sua posição em relação ás

outras serras do systema. E' possível que ao norte do Tajurí haja outras serras de

estructura semelhante á do Paituna.

Ainda não se tem reconhecido, em outras partes do vallo, elevações cor-

respondentes ás do Ereré, porém tenho razões para crer que a serra de Curu-

mú, e talvez a de Cunury, na vizinhança de Obydos, são de estructura semelhante

e pertencem ao mesmo systema de deslocação. Perto da margem, da região me-

tamorphica, pelo menos, do lado da Guyanna, as camadas paleozóicas são ligei-

ramente inclinadas em um angulo de 5" a 15% mas geralmente parecem ser

horizontaes.

O primeiro membro na serie palaíozoica do Amazonas é o terreno siluriano

superior cujas rochas apparecem do lado da Guyanna n'uma zona de poucas

milhas de largura, e que se estende na direcção E O por uma distancia consi-

derável e provavelmente ao longo da maior parte da margem austral da região

metamorphica da Guyanna. As rochas desta edade foram reconheeidas no Trom-

betas, Guruá e Maecurii, e á vista de amostras trazidas pelo Sr. Ferreira Penna,

do Maracá, pequeno rio quasj fronteiro á extremidade occidental da ilha de Ma-

rajó, julgo que se estendem quasi até o Atlântico.

E' no rio Trombetas que as rochas desta edade tem sido mais bem estu-

dadas. Alli se apresentam, em uma extensão de quatro ou cinco milhas, for-

mando a primeira cachoeira e parte da segunda. São ainda observadas em um

morro de cerca de 100 metros de elevação chamado Oiteiro do Cachorro, situa-

do na margem direita do rio do mesmo nome, um pouco acima da sua desem-

bocadura no Trombetas. A parte inferior deste morro é composta de felsito acima

do qual apresentam-se as camadas silurianas, formando um magnifico despenha-

deiro. Na parte inferior da segunda cachoeira, chamada Vira Mundo, estas rochas

repousam sobre o syenito. A inclinação das camadas é approximadamente de 5"

para S S O, com a orientação N 65° O Julgo que a espessura total da

serie ó de cerca de 300 metros.

O caracter das camadas é notavelmente uniforme. Estas compõem-se quasi
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exclusivamente de grcs duro, argilloio c micaceo, disposto em lagcs finas de

poucos ccnlimclros de espessura, porém com algumas camadas massiças de grés

puro. A cor deste grés varia muito, sendo ora branco, ora amarello, vermelho

G purpúreo, predominando, porem, um tom avermelhado mais ou menos listrado

e matizado. Os cabareos faltam inteiramente e os schistos são raros c pouco im-

portantes, relativamente á sua espessura, porem, interesssantes por seus caracteres

especiaes . Acha-se um grupo de schistos ou antes de uma rocha silicosa

(chcrtij) o schistosa, de cinco ou seis metros de espessura, junto ao syenilo na

base da serie. Esta rocha parece ter soíFrido alguma alteração e faz suppór que

o syenilo é de origem eruptiva e mais moderno do que as rochas metamorphi-

cas da mesma localidade, isto é, do que os felsitos; como porém notei que são

justamente as lages inferiores e por consequência as mais vizinhas do syenito que

mostram menos signaes de alteração, ligo muito pouco importância a esta suppo-

sição, pelo menos, no que diz respeito á sua ultima parte. Um outro schisto de

espessura indeterminada apresenta-se junto á parle Íngreme da face do Outeiro

do Cachorro e consiste em argilla pura empregnada de alúmen que apparece

também abundantemente cm crystaes livres.

Ao pé da cachoeira Vira Mundo e acima da rocha silicosa ha uma ca-

mada de grés amarellado de grão fino, contendo alguns fosseis, dos quaes

conseguimos colleccionar quanto nos era bastante a determinar a ed;ide da formação.

Estes fosseis, que estão todos no estado de impressões, pertencem ao ramo dos

Molluscos, com excepção de uma espécie de Be\jrechia e um fragmento que parece ser

de Trilobito. Os mais abundantes são, um Ccphaíopode, espécie de Orlhoccras, c

diversas espécies de Bracíiiopodcs pertencentes aos géneros RhynchoneUa, Plioíidops^

Orthis, Chonctes, Siropliodotita e Linguía. Dos Gasteropodes ha espécies de Bel-

krophon (Ducania) e Conularía, e dos Lamellibranchios, espécies de Clenodonta. Entre

estas espécies dislinguem-se, a OrlJiis hijbrída, Sowerby, a Lingula cuneata, Conrad e

a Bucania trilobala, Conrad, que são características da parte inferior do terreno silu-

riano superior da America do Norte.

No outeiro do Cachorro existem em certas lages restos de plantas marítimas

Fucoidcs ou Algas, entre as quaes pude reconhecer uma espécie norte-americana,

a Arthrophijcm IlarJani de Conrad. Estes fosseis indicam uma correspondência

notável com o grés de Medina (Medina sandstone), subdivisão do periodo do

Niagara, dos geólogos americanos. Nas camadas do grés avermelhado superior a

este grés fossilífero, só encontramos tubos de vermes e esses em abundância.

A mesma serie de camadas encontra-so no> rios Curuá e Maerurú, com caracte-

res idênticos, aos já dcicriptos. Não nos foi possível chegar até a base da serie

onde cncontram-se as camadas fossilifcras, por não dispor de força bastante para

transpor as altas cachoeiras formadas por estas rochas, nos ditos rios, pelo que só

achamos fosseis indetermináveis, como tubos de vermes e Algas mal conservadas.

O terreno siluriano superior ainda não foi reconhecido neste valle, na parte
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meridional, porem, como são muito incompletas as secções estudadas daquellc

lado, não podemos affirmar que não exista elle alli. E' possível que as camadas

silicosas de que falia o Professor Ilartt, cm sua descripção das rochas do Tocan-

tins^ pertençam a e^tc terreno, como, porém, existem tambom no devoniano c

no carbonífero camadas da mesma natureza, é impossível, na falta de amostras, dizer

á qual dos três terrenos ellas podem, com mais probabilidade, ser referidas.

O terreno devoniano dostaca-se melhor no lado septentrional do vallc, onde

margina a zona siluriana, em uma outra mais larga, dosapparecendo debaixo do

terreno carbonífero para reapparecer outra vez mais ao sul pela elevação do an-

ticlínal do Ereró. As camadas deste terreno são bastante variadas em caracteres,

e podem ser divididas, pelas differenças das rochas e dos fosseis, em três series ou

grupos subordinados, que acho conveniente denominar, segundo a localidade em
que cada um foi melhor estudado, o do Maecurú, o do Ereré e o do Curuá. Cumpre
entretanto, observar que estes nomes não são exclusivos, porque nas Ires localidades

supramencionadas apresenta-se cada um destes grupos.

O primeiro grupo, o do Maecurii, consiste em algumas raras camadas de

grés grosso, branco ou amarellado, tendo, no Maecurú e no Curuá, a espessura de

10 metros. Elle é bem representado neste rio, com inclinação de perto de 5° ao

S S O, sendo a rocha dura em algumas camadas, friável em outras, c altamente

fossilífera. No Trombetas este mesmo grupo é representado por uma camada de grés tão

friável que é quasi um banco de areia, apparecendo no Ereré somente na superfície

da camada superior.

Os fosseis existem todos em estado de impressões coradas por oxido de ferro, e

são tão abundantes que em poucas horas fizemos, no Maecurú, uma coUecção

enorme, contendo cerca de 75 espécies. Dos Trilobítos, ha espécies dos géneros

Homalonotus, Dalmania, Phacops e Proetus; dos Gasteropodos, espécies de BeUerophon,

áQ Platyccras Q de Holopea;áos Lamellibranchios, encontra-se um grande numero de

espécies representando os géneros Modiomorpha, Limoptera, Edmomlia, Grammysia

e outros. Os fosseis mais interessantes são os Brachíopodes cuidadosamente estu-

dados pelo Sr. Rathbun, ajudante da Commíssão Geológica, o qual descreve 21

espécies provenientes do Maecurú, 15 das quaes foram encontradas também no

Curuá, em camadas semelhantes, 9, nas camadas subrejacentes do Ereré, e 6, no

devoniano inferior e médio dos Estados Unidos. Das espécies communs a este

grupo e ao do Ereré, as que são muito abundantes em um, são geralmentente raras

no outro, o que dá, com as espécies limitadas a um ou ao outro, uma expressão

especial á fauna de cada um delles, justificando a sua separação. As espécies mais

abundantes e características no grés do Maecurú são a Amphígenia elongata, Hall,

a Spirifera duodenaria, Hall, a Strophodonta perplana, Hall, a RhynchoneUa dotís, Hall,

o Tropidoleptus carinatus, Hall, a VituUna pustulosa, Hall, di Streptorhijnchiis AgassizU,

Hartt, e espécies novas de Chonctes e Orlhis.

As duas primeiras e as ultimas novas não foram encontradas em Ereré. Das
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seis espécies coniiniins aos Esladjs Unidos eao Brazil, duas, a Amphigenia clongaía c

d Sjiirifera duodenaria, são limitiulas ao devoniano inferior ou Cornifcrous Group,

o qual aliás se acha m mesma relação e>tratigraphica e paheontologica com o

íobrejacôute devoniano nijdio ou Hamilton Group, em qu3 o grupo do 3Iaecurú

e^tá com o de Ereré. Estei últimos podem, por lanto, ser considerados os

equivalentes brazileiros das formações norte-americanas.

O grupo de Ereró ocoupa uma área considerável, na planície central, entre as

montanhas de Ereró, ma? Ião subdivido, desnudado e perturbado por deslocações

e erupções de trapp, que oíTerece grandes diílieuldades ao estudo, diíTiculdades estas,

porém, que foram vencidas com admirável perspicácia pelo Sr. Smith que, cm 187G,

conseguia fazer uma secção geológica completa e, por meio de fosseis, provar a uni-

dade do grupo. O Sr. Smith calculou a espessura total cm 50 a GO metros dividida

entre treze camadas distinctas, a maior parte das quaes consiste em grés micacco, de

grão fino, disposto em leitos folheados ou schistosos, com camadas subordinadas de

schisto argilloso preto. O grés é geralmente branco, ou amarellado ; cumpre, porém,

notar que, exposto ao tempo, torna-se avermelhado, e o schisto do mesmo modo

torna-se branco. Algumas camadas, na base do grupo, são muito compactas e

de caracter silicoso (chcrtu), quebrando-se com muita regularidade em massas

de forma cubica. Em todas as camadas, os fosseis são mais ou menos abundantes,

sendo os do schisto diíTerentes dos do grés. Fncontram-se as mesmas camadas no

Maecuríi e Curuá, porém, com menor numero de subdivisões e de fosseis, e

sem os schistos. A espessura do grupo, no Guraá, é também menos considerável.

A fauna é semelhante á já descripta do grupo do Maecurú, porém, salvo na

classe dos Brachiopodes, menos rica em espécies e indivíduos que aquolla. Foi

descripta pelo Sr. líathbun ^ que descreveu 21 espécies de Brachiopodes, 2 de Trilobitos,

10 de Lamellibran^hos e 6 de Gasteropodes. Das primeiras algumas já foram

por mim mencionadas ; 13 são limitadas a este grupo do qual as mais abun-

dantes e caractoristicas são a Retzia Jamesiana, Ilartt, ^ a fíclzia Wardtana, llartt

c a Discina lodensis, Hall. A Spirifera Pedroana, Hartt, apesar de apparecer rara-

mente no grupo de Maecurú, é pela sua abundância, uma das mais caracterís-

ticas espécies deste grupo. O terceiro grupo, o do Curuá, consiste quasi exclusi-

vamente cm schistos prelos e avermelhados passando ás vezes ao grés schistoso.

Estas camadas formam' paredes no Maecurú e Curuá que marginam os rios por

uma distan'^ia de muitos kilometros, jazendo quasi horizontaes, salvo as perturba-

ções devidas aos numerosos diques de diorito. No Trombetas, o schisto preto forma

um ou outro paredão á margem do rio, e o schisto avermelhado é mal exposto

\ BuUetin of the Buffalo Society of Natural Science 1871; Annals of thc Lyceum of Natural Histo-
ry of New-York, vol. XI.

* E' do justiça declarar que aquello a quem foi dedicada esta espécie tem, mais do que qualquer
outro que se não haja dedicado especialmente á Sciencia, contribuido para o progresso da Geologia, para
nao dizer da Sciencia em geral, no Lrazil.
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n'iim lago proxiniD. Em Eroró ostas rochis são expostas na parle oriental da

planície, c tamljem na base das serras, mormente em Tajurí cuja face é por

ellas constituída.

, O schislo preto forma a eamada inferior, cuja espessura é calculada pelo

Sr. Smith cm 100 metros no Curuá. E' bem laminado, tendo quasi a estruc.

lura da ardósia, o na parte inferior numerosas o grandes concreções calcareas

e arenosas. As primeiras, de calcareo azulado qiuisi preto, tôni a estruclura

a que os inglozes chamam cone-m-cone bom desenvolvida e exhalam depois da

uma martellada, um forto cheiro do petróleo. O schisto amarellado jaz acima

do preto, tendo mais ou menos a mesma espessura. E' geralmente de cor de

chocolate matizado de cor mais escura e listrado, parallelo á estratificação de

branco, amarello ou preto. Consisto em argilla misturada com porção considerável de

mica earôa fina, formando a ultima, ás vezes, lages de grés branco de alguns centíme-

tros de espessura. Raramente encontram-se camadas do argilla pura de cor amarella.

Os únicos fosseis achados nestes schislos são algas do género Spirophijton

Q pequenos corpos de natureza desconhecida que parecem ser fructos do tamanho

e da estruclura do uma groselha achatada, consistindo em uma pellicula delgada,

que involve de dous a seis pequenos grãos ou sementes. Estes parecem ser idêntico

>

aos Spirophijtons descriptos pelo Professor Hall procedentes do Ilamilton Group de

New-York. São fosseis que foram achados em todas as localidades, em ambos os

schislos, perto de sua junccão.

No Curuá e Maecurú ha entre as camadas fossiliferas das edades devonianas, e

carboníferas, camadas de grés grosso cuja espessura é calculada pelo Sr. Smith

no primeiro destes rios, em 16 melros, pelo menos. Não foi possível determinar

a qual das duas formações, prlencem estas nem, tão pouco, si são idênticas

ás camadas de grés que se encontram acima dos schislos, nas montanhas do Ereré •

Quanto á extensão da serio devoniana é quasi certo que as camadas de

grés e schisto mencionadas pelo Sr. Rodrigues no Ualumá
(
pequeno rio entre

o Trombetas e Negro
)

pertencem a esta serie. No Tapajós certos schislos

contendo Spirophyton e concreções calcareas referidos provisoriamente ao terreno

carbonífero pelo Professor Ilartl parecem-me ser devonianos, e refiro á mesma

edado os schislos pretos encontrados no Xingu pelo Sr. Ferreira Penna.

De todos os depósitos paleozóicos do Amazonas os do Carbonífero parecem

ter a maior extensão e apresentam as maiores diííiculdades ao estudo ^ . Sendo

1 o primeiro descobridor dos terrenos carboniferos foi o engenheiro Silva Coutinho que em 1863

colheu fosseis em Itaituba no Tapajós, facto notado pelo Professor Agassiz em sua obra. « A Journeij m
Brazil» publicada em 1869. Chandless pouco depois descobriu fosseis no Mauheassú de que deu noticia

no Journal of the Royal Geogrnphical Socicti/ of london no volume de 1870, tendo os irmãos Keller an-

teriormente, em 1868, publicado uma nota sobre a collecção de Chandless n'um relatório ao Ministro da

Agricultura. A edade carbonífera destes fosseis não foi definitivamente estabelecida por nenhuma destas
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compostos pela maior parte tle camadas niolles, soíTrcram uma grande desnudação,

lauto antes como depois do deposito das possantes camadas terciárias, debaixo

das quaes elles jazem escondidos sobre grandes áreas, revelados aqui c acolá

pela desnudação destas camadas. Em virtude dessa destruição, as emersões são

pequenas c tão separadas umas das outras que torna-sc muito dillicil a deter-

minação da relação das diíTerentes camadas, e a extensão vertical da serie. O

Sr. Smitli, que mais tem estudado estes depósitos, ó de opinião que a espessura

total da serie não pôde ter menos de 600 metros, o apesar de serem muito

deficientes os dados deste calculo não posso dizer que seja exagerado.

A extensão horizontal ó mais fácil de determinar. No Tapajós as ''ochas desta

serie apparecem por intervallos, desde pouco abaix.o das cachoeiras ató perto da

villa de Aveiros, na distancia de perto do 80 milhas. E' possivel que se en-

contrem ainda mais para o norte, a uma distancia de duas léguas da cidade de

Santarém onde me informaram acham-se um calcareo provavelmente da edade

carbonífera ; facto este que não consegui verificar. Ao oeste, estendem-se, ao menos

até o Mauheassú e provavelmente além daquelle rio, e a leste, tenho informa-

ções que me fazem crer que existem no Xingii, sinão ainda mais para o oriente.

Ao norte do valle apparecem muito próximo do Amazonas na região de Alenquer

eslendondo-sc uma distancia considerável para o norte, e no sentido longitudinal para

ao oeste, ao menos até o Uatumá, e a leste até o Jauary perto de Prainha, sinão

mais longe.

As rochas consistem em grcs moUe, schisto, e calcareo o ultimo dos quaes,

apesar de sua pouca espessura, é o mais importante, tanto por seu valor económico

como scicntifico, porque tendo resistida mais que as outras rochas á dosniindação

e sendo altamente fossilífero fornece indicio admirável no estudo da serio carbo-

nífera. A melhor exposição do calcareo é no Tapajós tanto acima como abaixo da

villa de Itaituba, onde é oxtrahido para o fabrico de cal. A formação tem a espessura

de 8 metros e consisto cm varias camadas, umas de calcareo muito puro de cor

azulada, ou pardo clara, outras de cor escura proveniente da mistura de argilla e

areia.

Os fosseis, sendo silicificados, c mais duráveis do que a rocha em que são

enterrados deslocam-se naturalmente pela dissolução desta, apresentando-se soltos,

como acontece na praia fronteira á Itaituba. Massas de silex fchert) existem

publicações. Em 1870—71, o Professor Ilartt examinou as camadas carboníferas do Tapajós e descobriu o
calcareo de Tajuri; estava, noróm, reservado ao Sr. Brown, em 187'2, e a mim em 187(3, encontrar os fosseis
que estabeleceram a sua posição geológica. As observações do Professor llartt foram publicadas cm 1874, no
Bulletin of the Cornell University acompanhadas da descripção dos fosseis brachiopodcs por mim redigida,
em que annunciei pela primeira vez a existência destes terrenos no lado do norte do vallo no rio
Trombetas. O Sr. Rodrigues, em 1872 ou 1873, achou fosseis carboníferos no JamundA e Uatumá dos
quaes deu noticia n'um relatório publicado, si não me engano, em 1875; foi porem reservado ao Sr. Herbert
H. Smilh descobrir em 187G a grande extensão e importância destes terrenos do lado septentrional, na
vizinhança de Alenquer e fazer um estudo minucioso delles.
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espalhadas no calcaroo ; oulras do natureza diirerenle, ([iie em decomposição

tomam a côr e apparencia de giz, enconlram-se soltas na praia porto de Ilaituba,

provenientes, na opinião da Sr. Smith, de uma camada de schisto sobreja-

cente ao calcarea ; ainda uma outra variedade de silex ou rocha silicosa que,

(juando decomposta, tem a apparencia de grés esponjoso, acha-se em grandes massas

arredondadas em frente de Itailuba, provavelmente procedentes de alguma camada

desconhecida superior ao calcareo. O silex en"ontra-se destacadamente em toda

a região carbonifera do Tapajós, não tendo sido, porém, ainda determinadas

rigorosamente as camadas donde elle procede.

Acima do mesmo calcareo, no Tapajós, ha camadas ád gras molle de côr parda e

schistos cuja extensão é desconhecida. Em baixo ha uma extensa serio de schistos

verdes pretos e avermelhados cujas relaçjes não tom sido bastante estudadas. Uma

parte delles pertence sem duvida ao terreno carbonífero, emquanto uma outra parte

contendo Spirophyton é provavelmente do devoniano.

Das exposições do terreno carbonífero, no Mauheassii, só temos noticia do calcareo

cujos caracteres são idênticos aos do de Tapajós. Passando agora ao lado do norte do

Amazonas, encontramos uma camada espessa de calcareo ao p6 da serra de Taj uri,

apparentemente idêntica á de Tapajós e associado com camadas de grés duro ama-

rellado que serve de pedra ds amolar mas cuja emersão é do tal maneira equivoca

que não me foi possível determinar as suas relações com as outras camadas inferiores

ou superiores. Na região comprehendida entre o Maecurú e o Curuá ha uma extensa

área onde se acha exposta uma variedade de camadas que o Sr. Smith tentou

dispor em secção, a qual, apesar de defeituosa, como elle mesmo confessa, não deixa

de ser valiosa.

No Curuá, logo depois das camadas cuja edade devoniana está bem determi-

nada, o Sr. Smith achou, na Praia Grande, fosseis silicificados e soltos, idênticos

aos de Itaituba, que accusam a presença de uma camada calcarea. Acima desta

camada ha uma serie que parece ter cerca de 200 metros de espessura, composta

de alternações de camadas molles de grés e de schistos arenosos, eminentemente fossi-

liferas, especialmente em certos leitos da parte superior, no logar chamado Pacoval.

No lago de Cujubim, perto do rio Maecuni, a soccão mostra primeiro, inferiormente

camadas massiças de grés amarellado de espessura indeterminada e uma camada de

meio metro de espessura de grés duro ; vem depois um leito de metro e meio de cal-

careo impuro, silicoso, fossilífero, separado por três motros de grés e schisto de uma
camada superior de egual espessura de calcareo puro, contendo fosseis idênticos

aos de Itaituba ; em cima veem-se alguns metros de grés e schisto molle averme-

lhado ou pardo com fosseis idênticos aos de Pacoval, no Curuá. Em varias outras

localidades, na vizinhança de Alenquer, o Sr. Smith encontrou emersões de camadas

de grés e schisto de caracteres muito variáveis, algumas das quaes são fossi-

liferas e parecem ser superiores ás de Cujubim e equivalentes, á serie de grés e

schisto do rio Curuá. Como muito bem observa o mesmo Sr. Smith, a variação no
V 11— 11
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caracter das camadas, tanto na sua extensão vertical como horizontal, indica (|iie

foram depositad.is cm agua de pequena profundidAde durante um moviniento gradual

de submersão. O calcareo cncontra-sc perto da base da serie.

As emersões das rochas carboníferas, lu rio Trombetas, são pouco satisfacto-

rias, e provam apenas que existem camadas de grés, schisto, c calcareo com fosseis-

idênticos aos das outras localidades, sem darem luz alguma S()l)re as demais correlações.

A fauna carbonífera do Amazonas é riquíssima, constando de mais do cem espé-

cies de Brachiopodes, Lamellibranchios, Gasteropodos, Goraes, Bryozoarios, Trilobitos

Echinodermes e Peixes sendo estas três ultimas classes comparativamente raras.

Destes fosseis já tenho esboçado as respectivas descripçôes
; i)orém só se acham

publii-adas as dos Brachiopodes do Tapajós. ^

Comparada com as faunas euor-o^sivas das divisões da edade carbonífera dos

Estados Unidos, nota-se uma coincidência notaNul ontro a ílo Amazonas e a do

(^.arboniforo superior [Coal Mcasures], tão largamente desenvolvida naquelle paiz,

no valle do Mississippi, desdj Ohio até as Montanhas Rochosas, e de Nebrasi^a até

o Texas. Mais de metade das espécies brazileiras são idênticas ás Norte-Ameri-

canas e as outras novas são estreitamente relacionadas com outras características

dos depósitos dos Estados Unidos. As miicas espécies brazileiras que tém sido

alli reconliecidas nos depósitos subjacentes, os da edade sub-carbonifera, constituem

formas notáveis por sua distribuição vertical, sendo communs áquella edade e á

carbonífera propriamente dita, ou Coal Mcasures.

E' do notar que a fauna carbonífera boliviana, e peruviana, como o provei no

trabalho citado, também pertença ao mesmo horizonte geológico, sendo ainda des-

conhecido, no continente da America do Sul, o equivalente da extensa serie da edade

sub-carbonifera do valle do Mississippi, o Mountain Limestone da Europa.

Comparadas com os depósitos curopeos os do Brazil são, pelos seus fosseis,

mais relacionados com os da edade permiana do que com os da edade sub-

carbonifera ou Mountain Limestone. ^

' BuUetin of the CorneU University vol. I.

- As seguintes espécies são communs aos depósitos carboniferos brazileiros, bolivianos e norte-
ameiicanos.

Spirifcra camerata, Morton (S. Condor D^Orh).
Retzin 3/orwio«ii, Marcou ('/í. puncíMÍz/era, Shumard).
Atfiyris subtilita, HaU.
Productus Cora. D'Orbigny.
Produclus semireticulatus. Martin.
Chontes glabra, Geinitz.
Destas espécies as duas primeiras encontram-se também no Perii, no rio Pechis, affluentc do Pachetea.
As seguintes constituem algumas das mais importantes espécies communs ao Braíile aos Estados Unidos.
Spirijera rockymontana. Marcou.
Spirifern planoconvexa, Shumard.
Spirifc7-a perplexa, Mc Cliesney.
Myalina Kansasensis; Shumara.
Allorisyna subcuneata, Mc k & Hayden.
Avictilopecten occidentalis , Siiumard.
Aviculopecten carbonária, Stevens
Schizodus Wheeleri, Swallow.
Lima retifera, Shumard.
Entolitim avicidatum, Swalluw.
Bellerophon carbonarius, Cox.
Uhomhopora Icpidodendroides, Meek.
Bynocladia biserialis, SwaUow.
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Si OS depósitos carboníferos lèiii rcalmonle a c.ipcssiira calculada pelo Sr.

Smidi, é do siippôr (iiic possam ser divididos cm diversos grupos sui)ordinados,

j)L»róm na íalta do secções completas, não nos fui possível estabelecer subdi-

visões biiseadas sobro o> caracteres lithologicos o cstratigraphi^us.

As camadas fo.>siliferas achidas nas varias localidades parecem pertencerão mesmo

liorizonle limitado, caracterísado por calcareos com camadas sobrejacent^s de grés

c schistos, as quaes apresentam-se sempre com os mesmos fosseis salvo certa-;

ramadas de grés achadas pelo Sr. Smith em Curumú o Curucaca, perto do Aleníjuer,

cujos fosseis tem um aspecto diíTcrento dos das outras localidades, porem acham-se

tão mal conservados que é impossível tirar dclles conclusões bem fundadas.

Uma classificação das camadas por meio dos fosseis que tentei fazer era

lambem pouco salisfactoria. E' verdade que os fosseis das camadas calcareas são

bastante diíTerentes dos do grés e de schisto. São os Brachiopodes e Coraes

mais abundantes naquellas, e os Lamellíbranchios nestas, porem ha muitas es-

pécies em commum e as diíTerenças parecem ser devidas mais ao caracter dos

sedimentos que a uma diirerença em horizonte geológico. Entretanto, para dar

expressão a estas diíTerenças, quanto aos fosseis, podem-se considerar provisoriamente

DS calcareos como uma subdivisão inferior e as rochas arenosas, silicosas e argillosas,

subdivisão superior.

Na consideração de uma bacia carbonífera, n'uma região tão vasta e que

prometto tanta riqueza para o futuro, como o valle do Amazonas, é natural per-

guntar, quaes são osproductos económicos desta bacia, e especialmente si é o carvão

de pedra um delles? O único já conhecido e aproveitado é a cal, fabricada em

quantidade considerável e de boa qualidade de calcareo; um mineral de ferro, o

limonito, é muito commum, sendo proveniente da alteração e decomposição das

rochas
;

porém o que tenho examinado é muito argilloso e não parece ter grande

valor. A respeito do carvão de pedra, não se tem encontrado indicio algum

deste mineral, porém a exploração tem sido executada cm muito pequena escala e

é tão defeituosa que fora diílicil formar idéa definitiva sobre a sua existência.

A formação, tanto pela sua edade geológica como pelas condições cm que foi deposi-

tada é das mais próprias para conter depósitos de carvão. A' vista porém do

desapparecimento da formação carbonífera, abaixo dos depósitos posteriores sobre a

maior parte da bacia, o da desuudação que e>ta tem soíTrido qujr antes do de-

posito da capa terciária, quer depois, em todos os togares em que esta capa

tem sido destruída, é pouco provável em^ontrar-se carvão na superfície, ainda que elle

exista. E' somente pelo exame muito minucioso da região inteira e por meio de

poços ou perfurações nos togares mais favoráveis, que se pode esperar resolver

esta questão de tanta importância no desenvolvimento do valle do Amazonas.

Emquanto foram-se depositando na região amazonica os sedimentos paheozoícos,

é de suppôr que as outras margens das ilhas archeanas, e silurianas recebessem a sua

quota, e deiacto, ao sul da primitiva ilha do Brazil, nas regiões que hoje constituem as
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províncias do Rio Grande, Santa Calharina, Paraná c uma parte de S. Paulo, forma-

rani-se dcposito^^ enormes tanto da e lade devoniana como da edade carbonífera. Consta

também que nas províncias do Maranlião, c de Mato Grosso, no Guaporj e Alto

Paraguay existem rochas carboníferas, mas não sei si ó facto verificado. A região

andina também recebeu depósitos enormes durante os tempos siluríanos inferior

c superior, devoniano e carbonífero, apparecendo hoje as camadas do ultimo na parte

central das cordilheiras, no lago Titicaca, na província do Arque, c na parte oriental,

cm Cochabamba, e Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia e no Alto Pachetea, no Peru.

As camadas que tenho referido ao Cretáceo só tem sido reconhecidas com

certoza nas montanhas do Ereré. Temos visto que os schistos do Curuá, da serie

devoniana, formam em geral a base das serras. A estes schistos seguem em Tajuri os

calcareos carboníferos, porém, em geral estes faltam, encontrando-se acima dos schistos,

camadas espessas de grés duro e grosso. Em uma secção feita em um morro, entro

Tajuri e Ereré, ha Ires camadas díslinctas de grés separadas por camadas de schistos

arenosos e micaceos, tendo a serie inteira cerca de cem metros do espessura.

Das três camadas de grés, a superior ou a média ou ambas reunidas, apparecem

nas serras do Ereré e Paituna. Na primeira destas serras encontraram-se, em 1871,

amostras de madeira fossilísada que, submetlídas ao exame do dístinclo Dr. Dawson

foram classificadas na divisão das plantas dícotyledones. Em Paituna, encontramos

na ultima viagem, uma pequena camada de grés argílloso intercallada entre ca-

madas de grés grosso, em que ha abundância de folhas fossilisadas pertencenle.s

a vários géneros do mesmo grupo de plantas.

As folhas e a estruclura lenhosa das plantas tropícacs tôm sido tão pouco estudadas

que será diíTicil sínão impossível determinar as espécies e até os géneros a que estas

plantas pertencem, com quanto, para determinar a edade da formação, isto seja pouco

importante. E como não hajam sido ainda reconhecidas as plantas dícotyledones,

cm terrenos anteriores ao Cretáceo, é muito pouco provável que estas sejam mais

antigas, e pois que se acham em camadas perturbadas, subjacentes aos depósitos

horizontaes referidos á edade terciária, é também pouco provável que sejam mais

modernas.

E' verdade que se encontram em Tonantins, noSolimões; em Uatapucará, no

Tapajós ; e em Prainha, no Baixo Amazonas ; folhas muito semelhantes em camadas

que parecem ser terciárias ou ainda mais modernas ; mas até que se prove por exames

comparativos que as folhas destas localidades sejam idênticas, em espécies, ás do

Paituna, parecc-mc mais razoável considcral-as dístinctas e pertencentes a diíTe-

rcntcs horizontes geológicos. E' para notar que as folhas se achem na Prainha

em camadas de argilla e do conglomeralo ligeiramente inclinadas, parecendo bem

possível, apesar de sua apparencia moderna, que cilas pertençam á edade

cretácea.

Achando-se as folhas n\ camada superior do grés, a edade das camadas inferiores

da mesma rocha, como a dos schistos arenosos, fica indeterminada podendo ellas
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pertencer aos terrenos intermédios entre o cretáceo e o devoniano ou alo a esto

ultimo. Creio porém, que a vista da semelhança do caracteres lilhologicos, deviam ser

referidas á mesma edade da camada fossilífera. O tjue fica bem provado é que

a sublevação da anticlinal do Ereré eíTectuou-se durante ou depois da edade

cretácea.

Nesta connexão posso acrescentar quô as camadas das numerosas bacias

cretáceas, ao longo da costa oriental do Brazil, são sempre mais ou menos

perturbadas e inclinadas, porém em muito menor escala do que as do Ereré.

Perto da foz do Trombetas encontramos camadas inclinadas de grés contendu

seixos de schisto que me parecem ser provenientes das camadas devonianas ou

carboníferas existentes ao norte e no mesmo rio. Na mesma região ha uma serra

alta de grés duro, chamada Curumú cujas camadas parecem ser também incli-

nadas e sou levado a crer que a serie cretácea do Ereré é alli representada.

Ao sul da foz do Amazonas, entre Salinas e Bragança, o Sr. Ferreira Penna

achou ultimamente camadas de calcareo, cheias de fosseis marítimos, semelhaKtes

aos da bacia cretácea da costa de Pernambuco e Sergipe. Na região do Solimões

o mesmo terreno é largamente desenvolvido, conforme as observações de Ghan-

dless e Coutinho, no rio Purús, sendo ahi caracterisado pelos restos de Mososaurm

e de tartarugas.

As perturbações e deslocações que as camadas de todos os terrenos acima

descriptos têm soffrido, foram acompanhadas de erupções de rochas ígneas.

Na região metamorphica os syenítos e talvez uma parte dos granitos podem

pertencer a esta categoria, o que só pode ser determinado com mais estudo.

Na mesma região e na região paleozóica, o diorito é muito commum, formando

diques enormes, e as vezes, parecendo ter sabido dos planos de eslratííicação,

tomando a apparencia de camadas interstratificadas nas camadas sedimentarias.

Uma outra rocha eruptiva, que, na falta de conhecimento de seus verda-

deiros caracteres, pode receber a designação um pouco vaga de trapp, forma um grande

numero de diques estreitos nas regiões de Ereré, Cujubim e Curumú
(
perto de

Alenquer), atravessando tanto as camadas palíeozoicas como as cretáceas.

A superfície apresenta-se sempre decomposta, tendo uma apparencia escoriacea

e encerrando crystaes de quartzo e fragmentos mais ou menos alterados das rochas

sedimentarias cujas camadas são interrompidas pelos diques. Estes fragmentos

conservam ás vezes ainda os seus fosseis e o metamorphismo produzido pelos

diques nas rochas de cada lado é muito parcial e tem apenas de extensão um

ou dous metros.

As camadas terciárias lêm sido tantas vezes mencionadas no decorrer desta

memoria, que pouco fica a dizer a respeito da sua distribuição e caracteres. Elias

distinguem-se das outras formações pela sua posição horizontal, e pela ausência

tanto de fosseis como de rochas eruplivas. Constam de grés e argílla de cores vivas e
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vi>riadas, como a branca (tabaliiiga) a rò\a, a aniarclla c a azul, as quaes do

ordinário se combinam para produzirem um cíTeito brillianle nas barreiras, mui

raras na margem do Amazonas, porjm nuiilo frequentes ao longo de seus Iributa-

lios. As rochas são em geral pou^o cohorentes, salvo uma ou outra camada consolidad.i

de uma m:\neira irregular com oxido de ferro, produzindo o grés grosso ferrugi-

naso, que, sendo muito rosist^nte á acção do tempo, acha-se espalhado na superíicio

de toda a região da terra firme amazoni^a.

A serie terciária c mais bom apresentada nas serras conhecidas pelo nome de

serras do Pará que se avistam do rio, desde Almeirim até porto da Prainha. Estas serras

são taboleiros ou montanhas de circumdesnudação, perfiMlamente niveladas e com

:iO0 a 350 metros de altura. A sarra mais próxima da Prainha chamada Parauá-

(juára foi visitada pelo Professor Hartt que lho achou bem manifesta a estruclura

(«m sua encosta, a qual é muito íngreme e quasi despida de vegetação. As camadas cuja

espessura corresponde muito de perlo á elevação da serra, consistem em camadas dj

argillas e grcs de diversas cores, dispostas em nove divisões distinctas. Psâo fui pos-

sível achar fóssil algum, que servisse para determinar de uma numcira exacta

a época desta forina^'ão. De Parauáquára para Oeste, os taboleiros prolongam-se

ainda, porém, muito afastados do rio. No Máecurú julguei observar, á distancia,

uiii ou outro ponto arredondado, a^ima do nivel g.:'ral do taboleiro, c que me

pareceu ser ds alguma formação mais antiga, a qual constituia provavelmente

uma ilha no mar onde as camadas dos taboleiros foram dípositadas. Na chapada

situada entre acidado da Cachooira c a Feira de SanfAnna, napro\incia da IJahia,

observei uma dessas ilhas, conílituida de gneiss, o encravada n'um mar de grés.

Na vizinhança do Monte Alegre ha depósitos apparentemente idênticos aos de

Parauáquára, cuja formação o evidentemente posterior a sublevação das serras.

l']stes depósitos, como os de Santarém c Obydos, mostram ter soífrido muitas

desnudações, que reduziram consideravelmente a sua altura primitiva, a (jual

ó de suppôr (luc nunca houvesse attingido a das serras de Paru.

As camadas terciárias, ao lado do sul do valle, acham-se em um nivel consi-

(I>ravelm3nte mais baixo do que o das que formam as serras do Para, facto este que

pôde ser em parte attribuido ás desnudações que ellas t'^m soíTrido e em parte a

uma diíTerença primitiva de nivel, devida á inclinação para o sul, do fundo do mar

terciário e á menor quantidade de sedimentos que receberam estas regiões mais afas-

tadas da margem daqucllc mar. Os altos que se estendem por traz da cidade

de Santarém tém cerca de 120 melros de elevação e não parecem haver solTrido

desnudação que houvesse diminuído a sua altura original. Km uma camada de

argilla azulada que se observa na encosta destes altos a^hci vestígios de tubos dtí

vermes, mas não consegui encontrar fóssil algum determinável.

E' digno de reparo que geralmente, ao sul do valle, as camadas terciárias,

onde não houve desnudação sensível formem terrenos cobertos de ricas ílorestas c
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iiniilo próprios para a 'lavoura, cniquanlo que aonde ellcs tém sido desnudadas^

niostre-se o solo arenoso e estéril.

E' também muito notável a falta de fosseis nas camadas de que estamos tratando,

nãa somente nas do Baixo Amazonas como nas de outras regiões. Em todas as pro-

víncias, do Brazil, camadas semelhantes, em caracteres e posição, apresentam-se,

occupando uma área enorme, mas até hoje não tèm apparecido fosseis que possam servir

para classiílcal-a, sendo ellas referidas á edade terciária em virtude de sua posição

estratigraphica. Os únicos fosseis conhecidos (jue são indubitavelmente terciários,

são os do Solimòes, incluindo as folhas fo>seis do Tonantins e os moUuscos

d'agua doce e salobra, achados em Pebas e em outras localidades no Peru. Este.5

apparecem em camadas liuhitiferas cujas relações com as camadas do Baixo Amazona»

c do Brazil oriental não estão ainda determinadas. A única divisão que se pode fazer

presentemente a este respeito é entre as camadas dos taboleiros e as das planícies baixas,

próximas ao Pará e á parte oriental de Marajó. Estas que consistem em alternações

bruscas de grés grosso e fino, geralmente ferruginoso, com argillas coradas, são

evidentemente mais modernas do que aquellas e pertencem á ultima parte da edade

terciária ou á quaternária

.

Durante a deposição dos terrenos terciários havia movimentos consideráveis de

depressão, e subsequentemente de elevação, porém sem o acompanhamento de per-

turbações e deslocações das camadas, como também sem erupções ígneas, pelo menos

em todas as regiões até hoje examinadas.

Terminado o movimento de elevação, começou a fazer-se o deposito de alluvião

que forma a várzea e que ainda hoje continua. Consiste, conforme as circums-

lancias e localidadss, em argilla ou areia, ou em ambas misturadas, predominando

uma argilla amarellada sem estructura, sobre a qual ha frequentameute um de_

posito de argilla preta impregnada de matérias orgânicas. Parte deste deposito

foi sem duvida formada n'um estuário, emquanto o rio se apoderava do valle

já por elle preparado, porém é agora impossível distinguir os depósitos do estuário

dos que são puramente íluviaes. Os caracteres que provam haver sido este valle um
estuário encontram-se, não tanto na natureza dos sedimentos depositados, como no

alargamento dos valles dos tributários e dos aflluentes destes, porque não é raro

encontrarem-se pequenos riachos que se dilatam em sua parte inferior em um
vasto lago cuja bacia não pode ter sido rasgada na terra firme sinão pela acção dos

mares.

Com a formação da várzea terminou o desenvolvimento do valle do Amazonas.

Não podemos neste logar entrar em considerações sobre os interessantes phenomenos

esclarecedores da Geologia e Geographia physica de que aquella várzea foi e ainda ò

Iheatro. Para encarar de perto a operação dos processos de que tratam estas scieucias c

que têm dado forma e caracter á superfície de nosso planeta, não conheço outra região

egual ao Amazonas. Entre a agua e a terra, o rio e a várzea, ha uma luta

continua, ora vencendo uma, ora a outra. As ilhas formam-se e desapparecem, ou
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até navegam lenlanienle, rio abaixo, pelo progresso conliimo de destruição o de

formação; lagos, furos e paranamirins formam-se para serem obstruídos; os

tributários, ou estendem-se no próprio território do rio principal, ou este appro-

pria-se por meio de seus canaes lateraes, de uma parte do valle de um tributário.

.V luta, porém, é desegual, a força do rio, irresistível como é nas suas maiores

manifestações, apresenta-se muito irregularmente e pode ser vencida por uma outra

({ue 6 constante em sua acção. A vegetação é a arma mais poderosa com que a terra

apanha e retém o terreno do seu adversário, terreno que por meio deste vehiculo

vai-se estendendo, a pouco e pouco, estreitando-se-lhe de mais em mais o canal. Este

processo não pôde entretanto modificar radicalmente o valle que, salvo uma ou

outra convulsão da natureza, ha de sempre conservar o caracter que presente-

mente possue.

O que fica exposto pode servir de base ao estudo da parte inferior ou da

"i/ secção do valle do Amazonas.

No tocante ás duas outras partes , a superior c a média ,
pouquíssimo

delias se conhece, sendo por isso muito para desejar que trabalhos ulteriores

se apresentem a tornal-as conhecidas e talvez que como desejo, a justificar o que

com referencia áquella região amazonica deixei aqui escripto em forma de meros

apontamentos.
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A collecção archeologica brazileira, de tão recente fundação neste Museu, porém

já de tamanha valia pelas muitas centenas de artefactos que actualmente a constituem,

alguns possuem, entre estes, de cujo valor estão a dar testemunho suas características

formas, seu primoroso lavor e mais que tudo o fim a que se destinavam seus fabri-

cantes e proprietários. Estes estimáveis primores da industria archeologica, ao que

supponho, na Europa, e neolithica na America, são adornos labiaes com que se ata-

viavam os primitivos senhores deste solo brazileiro, provavelmente em suas inves-

tidas de guerra e de caça, ou em seus passeios de solemnes festividades, ou antes

em todos os momentos de sua existência.

Chamavam-lhes elles simplesmente Tembetá (pedra do lábio), sem suspeitarem,

siquer de que nessa denominação , tão singelamente eloquente , envolvia-se-lhes

toda a lenda da sua terra natal , toda a genealogia de suas irrequietas e belli-

cosas tribus, todo o epilogo da evolução anthrophologica de sua antiga raça.
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E pois que já tão raros se mostiauí os tembatás pendeu les dos lábios dos

altivos guerreiros, nas rarissimas tribus a quem ó dado ainda o demorado lazer

para os fabricarem , a necessária abastança para os conservarem e mais que tudo

o amor ás tradições legendarias da pátria, para os não cederem ao poder dos es-

tranhos, cuidei dô chamar tanto sobre estes preciosos monumentos como sobre a

siíTuificacão por mim presumida do uso que lhes davam aquelles fdhos primogé-

nitos do género humano, a atlenção de todos quantos, compulsando o livro da

Crcacão, onde foi gravada a historia da passado, buscam ahi decifrar, em pa-

ginas quasi exlinctas hoje, os vesligios que lá deixaram as gerações que, nos

precederem sobre a Terra.

Felizes aquelles a quem, no seu fecundíssimo cogitar, allumiar a luz eterna

e sempre esplendentc da razão, através dos misteriosos recantos de taes arca-

nos, sem preconceitos que lhes entorpeçam a intelligenci;i nem convenções mes-

quinhas que lhes assombrem o animo intemerato.

Felizes, sim, que para ellcs ha o irromper, do seio da terra, de um orbe

ignoto, de um mundo orgânico mil vezes mais maravilhoso que o mundo actual.

A esses quebram-lhes a Archeologia e a Paleontoligia os fechos de pedra de

seus ignorados thesouros, porque, novos OEdipos, illumina-os, muito mais que o

destino fatal dos oráculos de Thebas, o facho do raciociaio e com este o des-

tino muito menos perecedor das sãs doutrinas da verdade.

E que mais extenso campo ou que melhor e mais farta messe ha ahi, para

semelhantes investigações, que se compare com esta analyse da humanidade na

sua infância, no seu balbuciar entre monosyllabos gutturaes de brutos e vozes

de homens ; humanidade em cujo horizonte anlhropologico vemos tão á justa

adaptarem-se tantos aborigenas desta parte da America ?

E si realmente o solo americano, no qua diz respeito ao estudo do homem

primitivo, melhor que nenhum outro paiz nos devo facultar ura tal estudo, mais

particularmente parece reservada esta honra á vasta região cisandina, conslituida,

desde ha milhares de annos, ao Norte, pelas mais densas e antigas florestas do

Globo, ao Sul, por planuras mais vastas que os sleppes europeus;—regiam em
summa admiravelmente esplendida a quem deu a Natureza por limites de gran-

diosa e amplíssima moldura: os Andes no Poente, o Atlântico no Oriente, e ao

Norte c ao Sul, os dous gigantes fluviaes do Amazonas e do Prata.

Todos os caracteres olhnigenicos e ethnologicos; todos os principaes typos

anliu-opologicos das nações dos demais pontos do Globo, synthetisam-n'os, com-

pendiam-n*os como por encanto, aos povos desta região, sem que, comtudo, as

possa atlirmar, sinão somente presumir, quo tivessem elles commura origem com
a daquelles antigos povos, hoje em grande parle oxtinctas nações.

Ao Museu Nacional, tão eílicazmcnte iniciado nos trabilhos transcendentes da
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experimentação, como nas mais elevadas cogitações da philosophia evolucionista,

é de crôr que venha a caber, em não mui remoto futuro, a gloriosa missão

de quebrar o sigilla que prende e occulta o fecho deites assumptos.

Para aquelles que houverem de travar de tão soductoras (juào profundas

lucubrações sejam estes rápidos apontamentos um lenue fio da urdidura enge-

nhosa de seus futuros lavores.

Não por querer levar mãos a uma especialidade á (lue me confesso ex-

iranho, sinão para, em proveito da nossa collecção archeologica, tão penosamente

por mim adquirida, atear no animo de meus compatriotas o anur a semelhuntoá

problemas, assentei de escrever as presentes notas.

Operários do futuro, peço-vos que pondereis bem estas razões, antes de

me haverdes lançado ao rosto a memorável sentença do poeta :

« Infdix operis summa^ quia ponere (otum

Nesciel. »

mm •

-^





II

Nenhuma parle do corpo humano soffreu nunca maiores lesões do que a cabeça e

mais particularmente a face entre as nações que em todos os tempos lôm povoado a

superfície da terra.

Lesões exigidas pela idéa, mais ou menos exagerada, mais ou menos excêntrica, de

um bello mais que relativo, si é que assim me é dado consid:)rar essa pratica mutável

para cadi povo, infundada tantas vezes e quantas outras absurda, á que chamam habito

tradicional e mais modernamente modo, que por ser, ao que parece, tão sem modo,

denominou-se finalmente moda.

Está a muitos e justos títulos neste caso toda a variedade de lesões, mutilações ou

simples disfarces á que vemos sujeita a face humana, por uma usança hereditária

adstricta ao gosto bárbaro de bárbaros do passado ou de civilisados que se dizem do

presente.

Ha, com effeito, nas sociedades cultas certos adornos faciaes que nada mais

sâj do que vestígios de hábitos transmittidos pelos nossos semi-selvagans ante-

passados, como, entre tantos outros, o uso, que nos foi legado pela China,

pelas nações que povoaram a Ásia oc:idental e, em particular, pelos Israelitas,

uso que faziam as mulheres, do pó de arroz e do carmim na face, no pescoço

e no collo, dos signaes na face, do colorido artificial, do cibello, tão geralmente

empregado pelos povos que habitavam a Europa occidental, sendo que mil vezes

peior que tantos e tamanhos dispauterios na apreciação do bello, devemos acre-

ditar que seja a perfuração dos lobos das orelhas para brincos e argolas,

perfuração que nem mais nem manos é, na sua adstricção actual, a esta parte da

cabeça humana, do que a mais aceita, por menos excêntrica, das que pratica-

vam nossos ascendentes selvagens, europeus e asiáticos, como praticam ainda hoje

as nações immersas nas trevas di primitiva barbiria, e, em boa parte, as que

já se vão despertando aos primeiros tentamens da civilisação.

Nem povo algum houve que na sua phase do barbiria se eximisse desses appa-

rentes ou suppostos tributos da vaidade hum.ina; e a Americi, onde cada um dos povos

primitivos do antigo continente parece haver-se radicado em mais de uma aífinidade

elhnobgica, a todos os venceu neste particular, oíferecendo as mais profundas lesões

e as mais sorprendentes deformações até hoje registradas nos annaes da anlhropologia.



110 ARCHIVOS DO :\1USEU NACIONAL

Neste vasti.-ísiino continente não pralicavam os seus autochlhoncs lesões tão

somente nos lábios, nas azas e no septo do niiriz, nas faces nas orelhas : nações

iuteiras ahi se nos deparam como os Carahibas, Ayniaras, os Catuabas, os

Uachauas, os Chinucas, os Cambebas, os Amaguas, os Umauás que deformavam

o cranej de seus recem-nascido, arhatiudo-lli'o entre taboinhas ou taliscas de

tabocas e dando-lhe a forma singular de que temos notável exemplo da craneo

plalycephalo da colljcção boliviana oíTerecida ha alguns annos ao Mu^cu Nacional

pelo conselheiro Lopes Netto.

E' qne o sentimento do bello absoluto, como o do justo, tal qual o conce-

bemos e o definimos, não poderia ser o apanágio natural da intelligencia inculta,

sinão o altributo moral adquerido, a pouco e pouco ampliado e finalmente aper-

feiçoado pelas numerosas gerações que se lhe adaptaram na rápida evolução psy-

chica da civilisação ; sentimento na verdade, tão esplendidamente desenvolvido

na edade áurea da Grécia que ainda hoje se lhe não equipara o de que se jactam

os paizcs mais adiantados da Europa occideutal.

A cabeça deprimida, havida por typo de summa belleza e de perfeição es-

thetica entre tantas nações da America,^ tal como o foi entre os habitantes prehistori-

cos da Europa, muitos dos quaes caracterisados pela mesma platycephalia arlifial

dos Cambebas americanos, ó uma prova de quanto, na sua gradual desenvolução

de individuação moral, haviam-se afastado desses americanos ou dos europeus

prehistoricos, coUocados no mesmo horizonte anthropologico, os povos indo-euro-

peus ribeirinhos da parte oriental do Mediterrâneo.

Para ter-se cabal idéa da differenciação a que chegaram, distanciando-se pro-

gressivamente, os povos da America dos povos mediterraucanos, bastante fora que

se confrontassem as cabeças esculpidas no> baixo-relevos do palácio de Palenque

ou os craueos das múmias dos antigos chefes Aymaras de Titicaca e de algu-

mas necropolis andinas com as cabeças das mais bellas estatuas da Grécia.

A conformação neanderthaloide e, em certo grau, prognalha dos craneos da-

quclles antigos americanos, oíTerece realmente o amior contraste com o perfil

ultra-orthognatha do typo mais perfeito qne sonhara ou idealisára o engenho gre-

go, mas que nunca tivera, para o seu exagt^ro, modelo efliciente na raça

humana.

Deste confrontro deduz-se immcdiatamente que toda a perfeição dos referidos ameri-

canos consistia na depressão ou inclinação anterior do craneo, ao passo que a dos

hellcncos evigia o maior desenvolvimento na região frontal e parietal da cai\a craneana.

A qual destes dous typos poder-sc-ha em rigor conceder a palma da supre-

macia?

> «A cabeça deprimida era considerada entre muitas tribus da Columbia como um signal de nobreza
e de independência.

Bancroft, 77ie Native Races of The Pacific States of North America. Vol. VI, pag. 180
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Anleriornienlo já expendi o que, a meu ver, devia ser o bello absoluto, o ver-

dadeiro bello. Consideremos, entretanto, por um momento, sob o ponto do vista

etimológico, o sentimento deste grandioso altributo di Creaeão e, certo, reconhe-

ceremos que o bello ó inquestionavelmente relativo ao povo em que o apreciam

e de cujo caracter faz essencialmente parte, pois que parece haver em todos os

homens uma tal ou (pui admiração para os traços caracteriscos que mais par-

ticularmente distinguem os seus antepassados ou antes os seus conterrâneos, como

já o notou liumboldt, e que por uma lei radical de sympathia e aflinidade na-

cional não somente admiram e veneram sobremodo esses caracteres siuão que vão

ao ponto de exageral-os por toda a sorte de artificio, ao qual força é accrescen-

tar o artificio da selecção sexual, porque natural ó que tanto mais facilmente se

requestem bellezas typicas dessa plástica rel.iliva quanto maior numero de altri-

butos se houverem reunido em um mesmo indivdiuo.

A platycephalia americano, por ex'3mplo, á que pouco antes me referi, nada mais

devo ser do que a imitação em elevado exagero dos craueos meanderthaloides

dos velhos chefes, verdadeiros semi-deuses, figurados na esculptura e na pintura

dos monumentos, e representantes das raças primitivas,' assim como a cabeça do

Apollo de Belvedere é, como sabemos, o exagero da face orthognatha daquelles

Pelagios dví quem deziam os Gregos haverem herdado seus mais nobres caracte-

res physicos e moraes.

Ninguém ignora que as mulheres da Africa meridional são aos olhos dos ho-

mens de seu paiz tanto mais elegantes e graciosas, ou, porque sejamos mais ri-

gorosos no sentido de nossa phrase, tanto mais lascivas e tentadores quanto mais slea-

topygas se manifestam, e que sendo naturalmente essas as que mais se reproduzem

porque mais depressa se casam, ^ a ampliação adiposa com qu3 S3 aprouve a

natureza de lhes entufar as nádegas não desapparece de uma a outra geração,

mas ao contrario mantem-se perfeitamente e até certo ponto, em virtude das

leis da hereditariedade e da transmissão progressiva que dessas leis emana,

vai-se em algumas tribus lentamente desenvolvendo.

Os kalmukas, os polynesios e sobretudo os americanos que são ordinariamente im-

berbes praticam com o mais rigoroso escrupolo a depillação da face, exlrahindo os rarís-

simos pellos que lhes ahi despontam, ou porque seja isso um preceito religioso, transmit-

1 As tribus que povoam Nicarágua consideravam em grande honra o uso da cabeça chata e acre-

ditavam que lh'o haviam transmittido os próprios deuses.

Bancroft, op. cit. VII pag. 731.
, , . j- „^ c/^^^ai^^coo

« « Burton, que tão particular e minuciosamente occupou-se dos povos africanos, diz que os bomalenses

para escolhereni noiva collocam c candidatas em fileiras e tomam aquella que a ferpo apresenta maior

salie ncia

.
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(ido de geração á geração, ou por natural e invencível repugnância, ' ou talvez para

conservar em toda a sua pureza integridade o typo indígena, como mais me inclino a

presumir, fundado no que sei dos hábitos dos autochthones do norte do Brazil.

Entretanto, ao contrario desse preconceito contra o uso da barba, alguns

insulares do Paciíico, os Fidjios particularmente, ^ apreciam sobremaneira a cara

abaslosamenle barbada e empregam, no intento do possuírem abundante i)arba,

quanto artificio lhes cabe em posse para a satisfação dessa vaidade.

A maior diversidade de apreciação ou de gosto existe egualmente entre as

nações barbaras e semibarbaras do todo o (ilobo, e neste assumpto ainda me

sinto inclinado a acreditar no espirito imitativo por vezes exagerada em que as-

senta essa sorprendente diversidade

De todas as praticas conhecidas, porém, nenhuma parece adaptar-se mais a

este meu ponto de vista do que o cabello usado somente no alto da cabeça,

como o trazem algumas nações americanas, especialmente do norte do novo con-

tinente e quasi todas as nações indígenas do extremo oriental da Ásia. E'

evidente que essa porção de cabello, quer seja uma trança enrolada em spíral,

como a vemos nos chinezes, quer seja uma curta madeixa atada pela base, como

a usam os americanos das montanhas rochosas e de grande parle da região NO

da America, e ainda muitos africanos da costa occidental, não pode deixar de

desenvolver apparcntemente a altura da cabíça, exagerando-lhe ao mesmo tempo

a forma pyramidal.

A tatuagem, ^ comquanto saibamos sar modernamente, um adorno e muitas vezes

brazão, pergaminho hierarchico ou uma espécie de fé de officio de quem a traz inscul-

pida na pelle, não deixa de ser também, a meu ver, uma prova de apreço tributado ao

colorido vigoroso dos antepassados que constituíam natural e provavelmente raças de

• « Os Nova-Zelandezes, que cm tantos caracteres anthropologicos e etimológicos assemclham-sc aos
nussos aborígenes, tem por h^ito e quasi que por mandamento irrecusável a depillação completa da face

pratica essa tão antiga e arraigada entre elles que nisso teve naturalmente origem o ditado alli cor-

rente :

«Em vão porcure mulher
Homem que barba tiver. »

* As cabelleiras enormíssimas dos Fidjios que estes selvagens tèm por inveterado costume promover a
verdadeiros monumentos capillares, pelo esmero com que as adornam e artificialmente as ampliam, podem
reprensentar, ainda sob o mesmo ponto de vista á que me refiro, uma lembrança da grenha hirsuta dos
primeiros Íncolas daqucllas ilhas Pelo que nos informam acreditados viajores ha ainda maior esmero entre
algumas nações do norte na Africana composição ou ornamentação da cabelleira sendo nessesario, para
a completa feitura de algumas carapinhas, nada menos de 10 annos de constante trabalho c de apurada
observação.

'A exemplo do (jue fizeram outras línguas p(3de muito discretamente a portugeza nacionalizar esta
palavra que tem origem no verbo polynesico tatu que os inglezes escrevem tattoo e que significa exacta
e literalmente: acção repetida de gravar ou insculpir a pelle. Os Nova-Zelandezes dão a tatuagem da face
o nome especial de moko e o de vacaro á tatuagem do resto do corpo.
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cor mais sombria, ou, para que melhor expressão lenlia o meu di/,er, um disfarce

allenuanl} para as cores cl iras que foram progressivamente adquirindo os povos

aclualmentc de cor branca ouamarella. Verdade ó que a laluagem 6 geralmente usada

por muitos africanos de cor negra, sem applicação djs tintas escuras empregadas na

tatuagem daqucllcs supra-refcridos povos, tudo, por^-m, nos induz a crer que este

singular coslum:} não teve origem ni Africa, mas no solo asiático ou na Polynesia

d'oride o tomaram provavelmente os antigos povoadores da Ásia oc3Ídental e em parti-

cular os hebreus, em cujas tribus vemos empregada essa barbara ceremonia, como o

attestam muitas passagens do Leviti'?o, de Jeremias o de Isaias. ^ Convém notar que si

alguns africanos, pela sua cor negra, não empregam as substancias corantes da tatuagem

dos povos de tez amarella ou vermelha, usam em compensação, da tatuagem mais bar-

bara de quantas são até hoje conhecidas, isto é, da que é feita por incisões profundas

com applicação immediata de chlorureto de sódio o de outras substancias irritantes ou

cáusticas, processo singularissimo de que resulta essa espécie de crisía formada por

saliências mamilliformes que apresentam na testa c no nariz os negros da nação Mu-

nhambanha ^ tão conhecida entre os nossos escravos africanos.

Em três categorias distinctas poderíamos classificar tão singular e entretanto tão

geral usança.

A primeira,— de que temos exemplo nos Munhambanhas c que comprehende as

incisões mais profundas, acompanhadas da inoculação de substancias irritantes para a

formação de protuberâncias mamilliformes

;

A segunda,— e a mais commum entre os povos bárbaros, consistindo na incisão

da pelle, simplesmente, ou com a addiccão de matérias corantes

;

A terceira, finalmente, a mais simples c a que ainda hoje se observa em muitos

místicos civilisados, descendentes dos primitivos bárbaros, comprehendendo a inocu-

lação hypodermica de matérias corantes.

Todas estas espécies de tatuagem parecem ser de uso peculiar a todos os povos

selvagens ou semi-selvagons que vivem na zona tórrida e cm latitudes próximas desta

zona. Sabemos, porém, que na Sibéria tatuam-se pela inoculação hypodermica, de

matéria corante, além de certas classes de homens, as mulheres ostiacas, nos braços e

nas pernas, de modo a simularem os adornos de que usavam as mulheres de uma grande

parte da Ásia.

A tatuagem, na verdade, nio é de todo estranha aos costumes do povo europeu que

» LetivicoXIX, 28. —Jeremias XVIII, 37. — Isaias, XVI, 16.

« Rugendas descreve esta nação com o nome de Ignambanha ; alguns escriptores o em particular

Balbi que se soccorrem de sua autoridade, neste assumpto, reproduzem este nome com a niesma ortno-

graphia; devo declarar que tendo mandado pronunciar a muitos africanos o nome em questão, ouvi-ines

dizer claramente Munhambanha e nem uma só vez de qualquer outro modo.
ll—ir
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a exhibe em pratica mui seguida nas populações marilimas, não pela incisão dapelle,

mas pela terceira categoria, si bem que limitada á representação de emblemas de

fidelidade e de esperança, de alguns objectos do mera phantasia e mais geralmente

das iniciaes do próprio individuo ou de algum ente que lhe seja caro.

3Ias nenhum povo levou nunca a tatuagem ao gráo de supino refinamento á que

chegaram os Nova-Zelandezes. O methodo que ahi empregavam, e djvem ainda hoje,

empregar alguns fieis seguidores dos antigos usos de seus maiores, é o mais bárbaro dos

da segunda categoria, poróm ao mesmo tempo o mais perfeito de quantos se conhecem,

accrescendo que nas pessoas de alta estirpe as curvas reúnem á maior elegância a mais

agradável harmonia.

E deste conjuncto dj perfeição e de significação nobiliarchica são prova as duas

cabeças de chefes Nova-Zelandezes que possuímos no Museu Nacional e foram offere-

cidas por Jacques Arago. A quem houver lido o mais espirituoso que exacto auclor

dos Souvemrs d'im Aveagle, escuso fora lembrar o que destes objectos diz elle com

exageração e verve de touriste, no tocante á sua estada no Rio de Janeiro.

Um costumo africano que parece ter tido egual origem, isto é, que supponho

ter sido empregado por imitação de certa conformação natural entre remotos ante-

passados, ó o corte dos dentes incisivos superiores, não scparadjs regularment(í

uns dos outros, como é de crer os houvessem os referidos antepassados e como ainda o^

apresentam os modernos africanos por vicio orgânico hereditário e caracteristico de sua

raça essencialmente prognatha,* mas dando-se-lhes, com o habitual exagero desses

' o pr ignathismo dentário ou alveolar c inquestionavelmente um dos característicos mais notáveis

da raça afrieana.
Attcsla-nnl-o muitas vezes a sua persistência nos individues cuja origem africana já nenhum outru

caracter osteologico apparentemente a denuncia.
Um facto digno de mem.-ão e que tem intima correlação com este phenomono é o da persistência do

pigment > na cavidade buccal e em particular na mucosa da própria arcada alveolar dos individu is em
que esta se apresenta refractária á conformação orthognatha da raça branca. Esta pigmentação é muito
mais persistente do que a da mucosa das pálpebras, dos lábios, das narinas e até a, em taes casos, tão
preconisada, do tecido cellular da base das unhas, e não raro se mostra mui visível quando a pigmentação
destes tecidos já tom de ha muito desapparecido.

Ainda está por escrever- se todo um livro de transcendente valia sobre estas manifestações atávicas
anatomico-physiologicas, observadas nos indivíduos que neste vasto crysolda humanidade, chamado «Ame-
rica » dão curso em suas veias á fusão do sangue heterogéneo de quasí todas as raças humanas ou peln
menos de duas dessas raças : a branca e preta ou a branca e a vermelha ou a vermelha e a preta ou
ainda, e mais geralmente das três simultaneamente.

E' pela épncha da puberdade que em geral mais claro se manifestam os symptomas atávicos nas pes-
soas mestiças, muitas vezes já de côr perfeitamente branca e tendo o sangue africano em adiantadíssima
diminuição nas veias.

Neste caso toda a constituição do indivíduo soíTre notável alteração; além da pigmentação pronun-
ciada nas regiões á que acima me referi e que se estende aos mamellões e aos órfãos reproductores de ambos
os sexos, n )ta-se o desenvolvimento dos lábios e das narinas, de par com o retrahimento do mento, o appare-
cimento do cheiro acre e nauseabundo da transpiração axillar, denominado catinga, o encrespamento do
cabello, o coloridj mais vigoroso de toda a pelle e quasí sempre uma tal ou qual diminuição do próprio
angulo facial.

A todas estas modificações accresce pronunciada indulencia, apatliia excessiva e profunda abstracção
ou antes uma inacçã > intelleclual que lembra muito particularmente a estúpida inaptidão do negro. A
esse abatimento, entretanto, antcpõc-sc um quer que seja de lúbrico, e um c )mo desabrochar pujante
de bruta sensualidade á que só podem contrapor elliciente dique os liames da mais vigorosa educação
moral

.

Felizmente este que eu chamarei estadj m^rbid) tem ephemera duração : todos 03 phenomenos qus
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USOS imilalivos, a forma ponteaguda dos dontcs dos peixes. Flslo máii o estúpido

coslunie foi trausmillido ao Hrazil, do envolta com lautissimos outros de egual

desmerilo, ^ pelos escravos africanos que i)or mais do ires séculos nos ensom-

braram os horizontes do Oriente d'ondc só nos deveria provir, com os raios do

sol desponte, a luz civilizadora da culta Europa; e si em nossas províncias me-

ridionaes mui raros exemplos apresentam-se-nos de tão barbara pratica, outro

tanto não me é dado dizer a respeito das províncias septenlrionaes o especialmente

do sertão inteiro daquclla parte do Império onde o corte doi dentes incisivos é o

principal adorno dos dous sexos.

o acompanham vão-se aos poucos mudificando, e, ou totalmente desapparecem, ou deixam apenas vislumbre
de sua passagem no organismo.

Assim é que em muitos individues que manifestaram entre os 14 e IG annos quasi todos estes indícios de
atavismo, vemol-os desapparecerem depois dos 30 annos, inclusive o próprio encrespamento e aspereza do
cabello, na maior parte dos casos tão tenaz e tão rebelde caracteristico da origem africana.

O atavismo nas pessoas de origem indígena é de caracter muito mais fixo e portanto menos su-
jeito a esta influição da puberdade, denunciando-se, por assim dizer, desde o berço.

Accresce que em taes indivíduos, manifesta-se, caracterisando-llies o atavisnio, não a fera animalidade
dos primeiros, mas quasi sempre uma tal ou qual perfectibilidade de caracter moral e um desenvolvimento
intellectual que vem garantindo desde a mais tenra infância do joven individuo, o homem laborioso e

honesto que na de dahi sahir para arrimo da familia, para beneficio da pátria e para o bem geral da
humanidade

.

Este atavismo é o que me parece perfeitamente caracterisado em um dos actuaes e melhores empre-
gados do Museu Nacional, o Sr. João da Motta Teixeira, pelo lado paterno, radicado nas mais distinctas
famílias de Minas Geraes, porém descendente por sua avó materna do famoso chefe aborigena denomi-
nado « Tebiriçá, » cujo nome acha-se enlaçado ás primeiras luctas da invasão portugueza no Brazil.

No Sr. Motta Teixeira observa-se além da conformação do craneo muito mais indigena que europeu, o
colorido vigoroso e caracteristico da pelle, a inclinação dos olhos, a saliência dos malares e mais que tudo
o mais notável dos caracteres do atavismo indigena : o cabello negro, liso e rebelde a qualquer incur-
vação

.

A estas observações acrescentarei uma reflexão á que poderão dar talvez um grande desenvolvimento
os anthropologistas que se houverem de occupar de tal matéria, e ó que, em relação aos místicos oriundos
da raça branca com a preta, mostram-s€íelles ordinariamente mais intelligentes que os mestiços" resultantes
da juncção do sangue branco ao sangue americano, ainda que menos reflectidos, menos methodicos, no
que produzem, e, si me é permettido dizel-o, menos equânimes. Notei até por vezes que nas famílias
mistiças da primeira categoria, em que os caracteres africanos denunciam-se em manifestação atávica,
n'um certo individuo, mais do que em seus ermãos ou primos, da-se o interessante phenomeno de ser
aquelle individuo o mais intelligente representante da familia, ou de se concentrar na sua individua-
lidade qualquer aptidão artística, imaginação mais ardente, uma, siquer, mais viva e mais prompta
percepção. FeUz e providencial compensação para a victima do atavismo que mais o é dos despeitos de seus
próprios pais e ermãos cujas pretenções mais ou menos infundadas a uma brancura, ás vezes duvidosa,
foram por aquelle natural phenomeno inteiramente burladas.

Quantas suspeitas de infidelidade conjugal, quantas desgraças não evitaria a Sciencia, si houvesse
transmittido ao povo conhecimentos relativos a estes assumptos, a tantos respeito, curiosos

!

Termino esta nota para sobre a qual chamo a attenção do Dr. Lacerda Filho, o iniciador dos estudos
anthropologicos no Museu Nacional, que o mesmo é dizer no Brazil, acrescentando que estes casos de ata-

vismo e especialmente de atavismo africano, são muitas vezes provocados pelos casamentos consaguineos,
e que é sobre as consequências dessas uniões, tãj frequentas entre nós, que deve elle procurar estudar
este importantíssimo assumpto em que mal e incompletamente me aconteceu aqui tocar.

' Depende ainda de definitiva solução o reconhecer-se a qual das duas raças, á preta e á vermelha,
devemos nós maior cópia dos hábitos hoje inveterados na população brazileira e mais particularmente na do
norte do Império. Posto que muita côr local de taes hábitos nos tenha sido transmittida pelos autochthones
força é confessar que a maior das praticas dos nossos sertanejos é puramente africana e em abono a
verdade, confesso que si muitas delias, si quasi todas, direi, são com effeito deploráveis, algumas feliz-

mente, adaptaram-se ás necessidades do nosso povo, atalhando-lhes os effeitos ou dissipando-as inteira-

mente .

Está neste caso, cuido eu, o uso dos saccos de couros, muito mais perfeitos, que as bruacas, e empre-
gados pelos sertanejos do Norte para o transporte de liquides : azeite, mel, e sobretudo agua, no extenso
percui'80 das áridas e por vezes inhospitas planuras que medêam de suas longínquas fazendas ás popu-
lações do littoral.

Este uso foi-lhes transmittido pelos africanos do Sul, onde a manufactura do couro applicada ao vasi-
lhame é a industria mais desenvolvida daquellas povoações barbarescas.
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Achando-me iilliniamentc (Dezembro de 1877) sobre o curso inferior do rio

S. Fraiiciíco, cm contado com mais do quinze mil indi\iduos famintos o andra-

josos que o llagello da sôcca para alli arrojara do centro das mais próximas

provincias, observei que, de quinze annos para cima, a proporção dos individuos

do dentes inteiros para os que se haviam sujeitado ao córtc dos incisivos era

mais ou menos de um para dez, sinão para mais, tão raras me pareceram as

excepções áquello tão inútil ou tão nocivo ^ e inexplicável costume.

Como era e ainda hoje deve ser praticada a operação entre os africanos, não

sei eu dizel-o; como a praticam, porém, os nossos sertanejos conhece-o todo o povo

e de mais o sabe aquella pobre gente, pois que não ha em tal mister nem olUciaes,

nem mestres, nem licenciados, que tudo isso são todos elles, n'um tão commum

e popular oílicio. Uma navalha tangida unui chave, eis todo o material em-

pregado, eis todo o apparelho profissional e a um tempo todo o seu artificio.

Com dous golpes aguça-se um dente; oito golpes, portanto, sós, são bastantes

a mutilar para sempre na bocca da graciosa filha do sertão esse fio do pérolas

com que o Creador se aprouve do lho aljofrar o cândido sorriso e os lábios col-

larinos. Posto que bem selvagem nos pareça semelhante costume que não só per-

tence a uma grande parte da Africa, mas também a algumas ilhas polynesicas,

por muito mais bárbaro reconhecemos o habito (lue tèm algumas nações afiicanas do

arrancarem os mesmos dentes incisivos superiores e mais geralmente os inferiores.

Acreditam alguns viajores c naturalistas que ellas assim o fazem para se não

assemelharem ás feras, em particular á Ilyena e ao Chacal, c com quanto isso mesmo

o aílirmem os próprios africanos, intcrpellados acerca do habito tão excêntrico, quer

me parecer a mim que não tivesse nunca ello semelhante origem, e que unicamente

pela natural e profunda ignorância dos africanos e pela completa carência em que

jazem da sciencia tradiccional de seus antepassados dèm a(iuelles selvagens uma

tal interpretação á ablação qu3 fazem de seus incisivos.

Neste particular, assim como em tantos outros assumptos que dizem respeito ás

Sciencias Naturaes, ha um só methodo de (jue nos devemos soccorrer, uma só lâmpada

para nos allumiar no caminho tenebroso das incertezas e das duvidas, quando não

da completa ignorância : 6 o melhodo da analogia na funcção ou na acção e o da

homologia no órgão e na forma. Este melhodo de tamanha e tantas vezes de tão

explcndente proficuidade no estudo do mundo orgânico, autorisam-nol-o ou acon-

selham-nol-o os mestres e justificam-nol-o os mais brilhantes exemplos.

• Tenho per nocivo o iiso do corte dos dentes, tão geralmente admittido no povo do centro e do
norte do l.razil, não somente pelo danino que dahi provém ú cunscrvação dos mesmos dentes, pois que
llies inutilisa a maior parte do esmalto, sinão tambum purque á essa dcforniaijão artificial í devido o
sibilar continuo e portanto inconveniente do fallar daquelle povo.
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Ora, si, cm viiliiilo de tão ulil preceito, cogito de achar entre os selvagens

americanos, que tão admiravelmente apresentam tudos os costumes dos povos primi-

tivos do velho mundo, a explicação daquclla singularissima deformação artificial,

para logo se me depara ella muito adin ao uso dos ornatos que pendem dos lá-

bios de algumas tribus americanas o em particular e notabillissimo exemplo, dos

Botocudos que destes mesmos ornatos (botoques) receberam a origem de seu ap-

pellido.

O ueo constante do botoque de madeira, dos cylindros de pedra e de resina,

e de tantos outros adornos que trazem os nossos aborígenes pendentes dos lábios,

acaba por destruir as paredes externas dos alvéolos dos incisivos, destruindo também

por fim a estes próprios.

E' um facto este já de ha muito e por muitos viajores observado, accrescendo

achar-se até descripto e figurado m Reise iu BrazilieuáoVvmvipQ M. de Neuwied.

No continente africano o mesmo botoque com todas as variedades de forma

e de substancia é ainda hoje usado e sabemos que muito mais o foi outr'ora, o

pois muito é de crer que alli se tenha dado em vasto exemplo o mesmo caso de

deformação.

Ponderemos agora que só aos indivíduos edosos vem a succcder este accidente,

e que sendo a velhice entre os povos primitivos, de ordinário, pelo seu caracter

patriarchal e auctoritario, o modelo e o exemplo apontado e seguido nas praticas

da juvenilidade, natural é que fosse aquella deformação imitada e preconisada, a

principio, pelo sentimento de respeito, mais tarde e aos poucos, pelo habito, pelas

exigências da moda, pelo sentimento finalmente de um bello relativo, de um bello

horroroso e detestável.

E si assim pos^o eu explicar um tão singular phenomeno, si, no consenso

de quantos me houverem lido, parecer ser essa a única, a verdadeira origem da

ablação dos incisivos inferiores, ainda actualmente posta em pratica por alguns

africanos, entre os quaes nem sempre se encontra o uso primitivo do botoque ou

do tembetá, como lhe chamam os nossos aborígenes, duplo será para mim o prazer

que me provém dessa acquiescencia ; duplo, porque além da aceitação da hypo-

these á que me reporto, mais rigorosa resurge a these que levo em mira nestes

apontamentos a cujo principal assumpto ficaria alheiado esse caso relativo á ablação

dos incisivos, ou pelo menos só se lhe prendia pela rama e não pela raiz, como

agora se lhe prende, explicada do modo por que acima o expuz

Na verdade, se o motor único da deformação da cabeça e mais geralmente da

face humana foi, como me parece, a imitação do prognathismo característico do typo

primitivo e de alguma sorte pithecoide dos primeiros representantes da humanidade,

é evidente que tem cabal e efliciente explicação tudo (quanto nas praticas dos

povos selvagens exagere o desenvolvimento dos lábios, das azas e do septo do nariz,

dos lobos das orelhas, da parle inferior da face, em fim, e que, portanto, o re-
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Irahinieulo das inaxillas, em virtude da extracção dos incisivos, achar-sc-hia ciu com-

pleto desaccordo com a loi aqui baseada na observação.

Mas a explicação acaba de ser dada a lai respeito, e por cila não somente

deixa de haver esse desaccordo sinão que até a supposla excepção euLmelte-se

perfeitamente á referida lei, constiluindo-se-lhe uma consequência immediala e de

máxima valia.



JII

Tembstá (de Tenibê, lábio e itd pedra) parece ser o nome com que era

especialmente conhecido entre as nações americanas cisandinas o adorno de pedra,

de gomma — resina e (entre os Chiriguanos) de metal, que lhes pendia do lábio.

A rodella de madeira que usavam e ainda hoje trazem os botocudos, mettida no

lábio inferior, é chamada, na lingua barbara daquelles selvagens, em grande parte

anthropophagos quimua, guimuá ou gníma,^ e a que lhes pende das orelhas Gnimatá.

Quasi todas as nações que povoaram a America tinham por adorno usual o tem-

beta. Ou fosse de pedra ou de resina e de madeira,"- ou o trouxessem simplesmente re-

presentado por uma penna de ave, á qualquer titulo estimável, ellas ligavam a esse

adorno o mais alto apreço, e parece que si para algumas tribus era elle o symbolo da

virilidade, da força e da bravura, para outras, representava um tal ou qual em-

blema tradicional de distincção de raça ou de qualquer caracter á que se associava

egual importância. Unicamente entre algumas tribus da Columbia encontra-se o

adorno facial desligado de uma qualquer distincção.^

Em Guatemala a perfuração do nariz, do beiço e das próprias orelhas só

era permittida aos reis, visto como tinham-se alli por insígnias da realeza os ador-

nos destas partes da cabeça. Entretanto, tribus haviam e ainda hoje existem para

1 Os botocudos vão abolindo u uso do botoquc no lábio, sendo actualmente mui raro encontrar

este adorno entre as varias tribus que ainda povoam as florestas littoraes da província do Espirito Santo
c do sul da Bahia. Unicamente em alguns velhos, póde-se ainda observar o lábio não somente rasgado
mas até separado em dous fragmentos que elles costumam ligar por meio de um atilho destinado egualmente
a suster a rodella de madeira e mais frequentemente a cuia com que a substituem os mais antigos

da tribu. Os homens de 30 annos para baixo apresentam apenas o lábio fendido, como que indicando

haver-lhes chegado já um pouco tarde o influxo da civilisação para impedir que lhes mutilassem a

face.

2 Os Koniagas perfuravam o lábio inferior e o septo nazal para adornal-os com varias conchas,

cylindros de âmbar, botões, pregos, contas e quanto lhes pôde servir no contento de um tão caprichoso

adorno.
As mulheres especialmente, usando e abusando de tal pratica, não só perfuravam o lábio e o septo

do nariz mas também as próprias faces como o faziam os nossos tamuyas. As mulheres em geral

usavam unicamente de dous adornos, mas as que pertenciam ás classes mais elevadas tinham por
costume trazel-os em maior numero.

Bancroft. Op. cit. Vol. I. pags- 72 — 73.

' Bancroft Op. cit. Vol. I pag. 159.
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as quaes os adornos do inriz o do lábio são verdadeiros mantos de pudicícia,

folhas de \\n\\i\ «inc Hie^ e\ije ou ac:n^^ellia o pudor.

^

Fosse, entretanto, qual fosse a idéa que se alliava, entro soniolhantes homens

ao uso inveterado do tembetá, ó certo que nenhuma tradição lhes dava a conhecer

pelos sempre tão attendidos quanto autorisados lábios de seus tu^háuas e payés, a

verdadeira origem desses appendices postiços.

Os próprios aulochthoncs do México, que tinham alcançado tão elevado gráo de

civilisação e que tão desligados se mostravam, em muitos pontos, das usanças dos

demais americanos, não foram isentos do atavio do tombatá. Ellos o empregavam,

porém, quasi sempre, com o cylindro de pedra enfiado no septo nazal, c nisso quer me

parecer que mais se approximavam dos povos africanos, indiaticos e polynesicos com

03 qua3s sabemos hije que pjroutro? laços ethnologicoí oguilmeate se prendiam.

E, na verdade, muito é para nolar-se que, usando primitivamente lodos os povos

(lo Globo de adornos que tendiam a desenvolvcr-lhes a base da cabeça, avolumando-

Ihes os lobos das orelhas, as azas do nariz, o lábio c a maxilla inferior, houvesse

desde todo o principio uma tal ou qual delimitação na selecção de taes adornos

entre as nações que povoavam a America cisandina c as do rosto do Globo.

Assim ò que sendo de uso geral o adorno do lábio entre os selvagens desta

parte do continente americano, dos quaes apenas rarassimas tribus traziam-n'o, ou

conjunctamcnte, ou de preferencia ao nariz, nota-se que ao inverso desta predilecção

pelos adornos labiaes, serviam-se commummente os povos africanos, indiaticos e

polynesicos dos adornos nazaes, constituindo-se umas como excepções ao geral das in-

numeras nações daqucllcs paizes, as tribus em que se encontram indivíduos com os

lábios incisos.

Resta saber agora si ó este um caracter cthnologico de perfeita distincção para

os referidos povos. Verificada que seja a delimitação que acertei assim de aven-

turar, e atlondida ao mesmo tempo a particularidade de se approximarem muito menos,

neste ponto, os mexicanos e os seus vizinhos septentrionaes, dos americanos do sul,

do que dos povos primitivos da Ásia, não teríamos por ventura nessa delimi-

• As muUieres do cortas tribus da America do Norte sentom-se olTendidas em sou pudor ao apre-
sentarem-se sem o tembetá no lábio.

« This custom is evidently associatcd in their minds witli womanly modesty. for when La Pérouse
asked them to remimve their block, some refiisod ; tlioso who complied mauifcsting tho same em-
barrssment shown by a Europoan woman -who uncovers her bosom. »

Bancroft. Op. cit. Vol. I. pag. 100.

« Trovandomi una volta in mezzo a molti cliirignani seminudi õfTrii. loro dcl d^naro. perche alcuno
di essi mi vendesse la sua tembetá, ma nessuno voleva risolvorsi a questo sagnlizio. Aumentei Tof-
ferta, e fiualmonte ravidilii pote piíi che il pudore: c uno di essi non senza dolore si tolse la tembetá,
coprendosi súbito culla mano il foro inverecondo. Tutti ridevano di lui e si vedi'va chiaramente che
era croduto da tutti i suoi compagni in una posizionL molto ridicola. Uno piu pietoso tolse da una
borsetta un turacciolo di legno c gliolo ofierse perche si coprisse l'apertura, ciò eh cgli fece con somma
gioia. rt

P. Mantegazza. mo de la Plata e Tenerife. Viagi e etudi. pag. iOõ.
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lação um tal ou qual apoio para acreditannos na fusão (pie parece ter havido do

elementos asiáticos naquella i)arle da America ?

Não cabe, sei-o eu, o de boa mento o confesso, na orbila desta nota, travar de

tão. intricado e subido assumpto qual este é.

Aventuro apenas a proposição de que si os Tollecas não foram, como o de crôr

que fossem, indivíduos emigrados dj e\.tromo Oriento c que invadiram a Gordiliíeira
,

depois de se liaverem demorado largos annos no continente americano, ao norte do

México, pare:e que com mui vigorosos indicios de probabilidade deviam tôl-o sido

os Aztecas, invasores ulteriores áquelles e que em suas pinturas e esculpturas,

demasiado pesadas pela profusão de complicadíssimo lavor, representam muitas

vezes indivíduos com adornos nazaes

.

O calendário mevicano, por exemplo, esse nionstruojo mas engenhosíssimo

symbolo dos conhecimentos astronómicos dos Aztecas, cuja decifração deu tão ím-

probo trabalho quão fulgente gloria ao génio investigador de llumboldt, hgura no

centro do disco zodiacal uma cara imberbe, com a lingua fora da bocca e pendente, e

com um adorno enfiado no septo do nariz. Este adorno parece um cylindro egual aos

de que usam alguns polynesios e africanos, cylindro que mais facilmente, do que nas

gravuras impressas do referido calendário, póde-se verificar no fac-simile que delle

possuímos no Museu Nacional.

A fusão que presumo ter havido entre a raça autoehthone da America e

essa outra invasora, pôde a justo titulo basear-se na própria simultaneidade do

uso do adorno nazal com o do adorno labial, facto este de que vemos um
notável exemplo nos Mexicanos, como já o disse, nos Koniagas e em muitas

tribus da America do Norte. Nas ilhas Aleutas, que parecem ter servido de

estação intermediaria aos povos que emigraram do extremo oriental da Ásia

para o extremo occidental da America, o uso dos adornos faciaes participa ainda

desta promiscuidade, mas com uma certa distincção, a distincção sexual.

Os homens, daquellas ilhas trazem adornos de osso, mettldos no nariz, e as

mulheres nolabio.

Na Asla e na Africa não somente usavam de cylindros enfiados uo septo nazal

mas também de anneis que ainda hoje trazem pendentes do mesmo septo nazal, or-

nados de pedras finas, as mulheres de Kattlavar, e ou simplesmente de prata ou de

ouro, as da Nubla e as raparigas de Zenzibar, sendo que neste ultimo paiz, pela sig-

nificação de seu nome, phélé-íapuca, « annel do narls », bem claro se mostra o

destino que ahl lhe dão.

Isaías e Ezequiel referem-se, na Biblia, ao uso geralmente seguido, em seu tempoe,

dos anneis pendurados ao nariz ; e quero crer que da Asla occidental se houvesse

esse costume transportado para a Europa, si é que, como é de presumir, já ahi se

não tinha simultânea ou anteriormente estabelecido

.

De tempos prehistoricos sabemos nós que os selvagens europeus passaram.



122 ARCHIVOS DO MUSEU NACIONAL

mais ou menus, por Iodas as phascs ctlmulogicas dos povos primitivos, e que duraule

a edadc megalilliica, fabricaram maciíados e ponlas de flcxas de pedra, ^ em tudo

idênticos ás de lodos o.^ mais povos i)arI)aros, prehistoricos ou actuaes.

(jue na, (|ue é hoje, cultíssima Europa desenvolveu o homem primitivo as praticas

mais barbaras das nuU bárbaros selvagens actuaes, estão de cjnlinuo a nol-o denun-

ciar os corpos de delicio encontrados nas cavernas, como noi-o provam, não menos

eííicaz e sobejamente, certos hábitos ainda hoje conservados na Europa entre o povo

rude de algumas das localidades mais esquivas á civilisação das capitães e das

províncias mais adiantadas.
^

Em caso tal quer me parecer que se acha o uso, que poderei denominar actual, da

compressão artilitial do craneo das crianças, na própria França, com o emprego de

meios, si menos bárbaros, com certeza, tão eílicazes como os que são utilisados na

platycephalia dos Cam bebas c das outras nações de que já fiz precedentemente

menção.

Ebta pratica singular que pela publicação de A. Foville : Sur l'inlluence

des vêteineiiln sur Jes orfjanes et la déformalion dii mine» existe no povo rústico

da França, não é de todo extranha a certo numero de nações civilisadas, ainda que

no mesmo grau de modificação cm que alli existe, relativamente ao achatamento pri-

mitivo d'onde teve elle origem.

E, pois, si tão bárbaros eram os homens primitivos do solo europeu como os

mais ferozes selvagens actualmente conhecidos, si usavam do achatamento artificial

de seus reccm-nascidos, si cnijiregavam a tatuagem na sua verdadeira e plena fe-

rocidade, si era-lhcs pratica habitual o anthropophagismo, por superstição ou espirito

de vingança, si tiveram por antepassados individues próximos parentes do homem

de Canstadl, si o typo neanderthaloide, á que se radicavam esses antepassados, era-

Ihes modòlo de perfeição e talvez objecto de subida veneração, não parece muito

natural que houvessem elles lambem tido os adornos do nariz e do lábio, adornos que

tão de prompto lhes davam á face um simulacro do desenvolvimento daquellas

cabeças pithecoides?

Tenho para mim que si forem conduzidas para sobre este terreno as investi-

gações dos archeologos modernos, a quem tão sorprendentes revelações já devemos

' Xenhuiii paiz da Europa dcixim aiiula de ajuosentar aos oUios des Geólogos e dos Archeologos
vestigijs dessa antiga e geral indnslria.

As grandes cscavaçòes antigas, praticadas nos depósitos ilo giz o. tomadas pvr túmulos primitivos,
sabemos linje que as fizeram <is selvagens europeus para a extracção do silex necessário ao fabrico de
suas pontas de flechas. Esto facto, foi nào ha muit), averiguado por Mr. Greenwell sobre os suppostos
túmulos de (irimes, na visinhança de i;rand.m, rs quaes eram j^icos de 20 a 60 pés de diâmetro e cuja
quantidade em numero de 251, attesta, só pir si, com bastante eíoquencia, a importância de tal indus-
tria. Vidi' Sir .1. Lwbbock — O i/o;?it'm Prehistoriro.
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a ro.«;peito do^ habitantes das cavernas da Europa, coevos do Manioulh, do Ursas

spelwm Q (h Hijmnaspdwa, não tardará muito que se não encontro mais esse traço de

parentesco entro aquelles scl vagens e os homens prelnstoricos das outras regiões do

(j1oI)0.

Tendo chegado a fallar d^ste assumpto, pormitta-so-me ponderar que os pequenos

discos, furados no centro c encontrados nas Ilhas lirilannicas, na Aliem anha o na

França c que figuram entro os adjrnos pessoaes das colle^cões archoologicas de al-

guns museus europeus, muito me tentam a acreditar qu3 nada mais fossem do que

enfeites que os hoaiens primitivos daquellas regiões traziam pendentes e presos ao septo

nazal, por meio de um atilho de libras corticaes, do mesmo modo por que ainda hoje

se adornam alguns bárbaros modernos.

Não antecipemos, porém, conclusões ;í ([ue teremos de chegar somente con-

duzidos pelos descobrimentos da Archeologia. Restrinjamo-nos, por emquanlo, na

orbita das hypotheses, e desta mesma orbita colhamos apenas o qae mais irre-

cusável nos parecer ou nos auctorisar a crer a observação dos hábitos, a

similitude das inclinações e finalmente a analogia dos caracteres ethnographieos

dos selvagens actuaes.

No tocante ao tembetá, é claro que nenhum povo levou mais longe o

encarecimento de tal adorno do que essa grande nação dos Tupinambás á que se

filiavam os Tamuyas e os Goytacazes de que é apenas um resto insignificante a familia

denominada hoje dos Botocudos.

A rodella de madeira que trazem ao beiço estes selvagens, com o nome

de kimua ou gnima, como lhe chamei á pagina 119, é evidentemente um

simulacro do tembetá, e não de qualquer tembetá, sinão do das mais graciosas

formas conhecidas, do da mais bella espécie mineral escolhida por homem sel-

vagem para seu adorno, e para jóia peregrina de sua vaidade, neste ponto, tão

humana

!

Jóia, disse eu, e bem acertada me parece a denominação com que assim

classifiquei o tembetá da tribu goytacáz, tamuya, tabayára^ ou de qualquer outra

que se haja fundido ulterniornante nas famílias nómadas que percorrem hoje,

aviltadas ou de todo embrutecidas, a feracissima zona florestal, cujo solo banham,

do Sul ao Norte, os rios Itapemirim, Doce, S. Matheus, Mucury, Jequitinhonha e

e de Contas.

1 Estas tribus que povoaram regiões limitrophes e, muitas vezes, promiscuamento, a mesma região

tinham próximo parentesco entre si, como o indicam seus próprios appellidus: Tupy, que so íilia ao

nome Tupá e significa a tribu mãi ou a progenitora; Tamuya, á que se chamou depois « Tamoya »

cuja etymologia lembra ancianidade ainda mais remota, pois traz em si mesma os caracteres avoengos
que se' irrogavam os Tamuyas; Tnpinambá, exprimindo, por sua própria natureza, a analogia que
tinha aquella tribu com a dos Tupys, e Tabayara ou Tobayara, que com quanto signifique particular-

mente « habitante de aldeia » ou « povoador da face da terra », tinha o sentido virtual de « cunhado. »

Quanto aos Goytacazes eram descendentes de nações ermas da dos Tupinambás e dizem alguns autores

que faziam parte dessa própria nação. Certo é, porém, que cada qual daquellas tribus pretendia des-

cender das mais antigas e mais nobres nações, e disso mostravam-se todas muito occupadas, no

qeu são aquelles semi-brutos imitados, em largas proporções, pela maior parte da gente civilisada.
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E' que o tembolá á que cspocialnicnlc aqui nic refiro, qualquer que fosse,

(Ventre as nações supramencionadas, a que o linlia por adorno, não era o simples

cylindro de quartzo opaco tão usado, com egual fim, pelos Índios de Goyaz e de

Matto-Grosso ou pelos antigos povoadores do valle do Prata ; o tembetá de que

trato e de (|ue é grosseiro c imperfeitíssimo arremedo, em madeira, o kimua

dos botucudos, é um gracioso artefacto do feldspatho de cor \erde esmeraldina,

com dupla face (Estampa YUI, llgura 1, 2, e 3) ; uma, externa perfeitamente

circular c que devia apparecer por fora do lábio, entre este e o mento, simu-

lando uma grande minlalha de cobre ({ue se houvesse oxidado, outra interna

ligeiramonlc concava, cliptica adaplando-se á arcada alveolar inferior.

Este adorno que pelas suas enorme; proporções, figuradas na mesma estampa,

em tamanho natural, parece haver pertencido a um individuo de alia e larga

maxilla, era infiado na fenda do lábio inferior exactamente como um botão de

punho na respectiva casa, distendendo o lábio do modo por que o representa

a figura xylographada nesta pagina. Nesta figura tentei reproduzir a alteração

que devia oílcrecer o lábio ataviado com tão singular quanto incommodo

enfeite.

E' o mesmo aspecto apresentado pelo lábio dos botocudos adultos, na má-

xima distensão do tecido labial , ornado pelo kimúa, mas estando a bocca

fechada.

Jlugendas e o príncipe Maximiano de Neu^víed, como todos os escriptores

que, depois delles, procuraram figurar a face do botocudo, neste mesmo caso,

copiaram fielmente o lábio do botocudo com o kimúa na mesma posição em que este

objecto é o verdadeiro e fiel simulacro do precioso tembetá, do cujo estudo aí^ui

me occupo.

Em geral qu.ilquer, (jue fosse a natureza ou forma do adorno labial usado

pelos bárbaros, começavam os anciãos da tribu por furar o lábio inferior aos

meninos com um espinho, osso ponteagudo ou dente perfurante de alguns ani-

maes, dilatando depois, a pouco e pouco, o pequeno oriíicio, ao passo que o me-
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nino ia crescendo. EsUi ampliação círcctuava-sc com o uso de tcmbetás de vários

tamanhos, cmpregando-os por escolha, cm augmento progressivo, desde os mais

delgados, para os primeiros annos do neophyto (que assim se me permitia de-

nominar a individuação do um verdadeiro baptismo do sangue) ató os mai

volumosos tembetás, como os traziam os guerreiros, na sua completa virilidade-

A perfuração do lábio era para algumas tribus verdadeira ceremonia reli-

giosa, em alguma cousa ou ató em certo ponto, análoga á antiga circumcisão.

Praticavam-n'a sobre os meninos que attingiam a edadi) de 7 a 8 annos/ isto

é, na phase também, para nós, de iniciação no sacrifício da penitencia , sendo

para notar que a mesma seja, essa quadra da vida, entre todos os povos pri-

mitivos, a preferida para a iniciação do homem no mundo moral, como si os

mais bárbaros povos que habitaram o Globo houvessem possuído a presciência do

que veiu a chamar-se depois psychologicamente o sentimento da razão, o conhe-

cimento da acção própria ou, em sentido mais claro, a consciência. «Ilsfont venir

le petit enfunt ( diz Abbaville, descrevendo este uso de nossos autochthones ) après

lui avoir fait entendre que c'est pour lui percer la Icvre avec une allégresse

et grand contentement : et lors celuy qui est depute la prend et la perce avec

une petite corne ou quelque os bien pointu et y fait un grand trou
;
que s'il

advient que le petit enfant crio ( ce qui n'arrivo guère), ou qu'il jette quelque

larme pour la douleur qu'il ressent, ils dis3nt qu'il ne vaudra rien et qu'il

ne será jamais qu'un couard et homme sans courage. Que si au contraire il est

ferme et constant (conime ordinairement ils sont) ils eu tirent un bon augure et

croient quen sa vio il será grand, brave et vaillant guerrier. »

Deste estoicismo extraordinário e quasi sobrehumano para qualquer povo hoje

civilisado, sabemos nós quantas outras provas costumavam dar as nações indígenas

americanas cada vez (jue o seu amor próprio era posto em experiência, ou se

lhes exigia o exemplo do sacrifício de seus, muitas vezes, mais caros affectos e,

quantas outras, da própria vida !

E' que, desde a mais tenra edade, elles recebiam o sentimento desta feroz

abnegação, no conselho dos pais, no exemplo dos guerreiros, nos incitamentos das

festas religiosas cívicas e populares e, finalmente, nas metaphoras poéticas das

lendas com que se lhes embalara o berço ou das canções guerreiras que lhes

haviam repetido nos mais verdes annos e que elles bem cedo souberam de cór.

Um bello engenho, prematuramente roubado ás lettras pátrias e para quem foi

uma espécie de culto fervoroso o estudo destas praticas — Gonsalves Dias, assim

as descreve, referindo-se ao nascimento :

1 « Pueris anno sétimo aut octavo aurículas perforant uti et inferius labium supra mentum
ajunt se hac cerimonia illos demum in homimxm numero ascircere. »

(Qusedam a Tapuys ab E. Herckmanno.)
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« Davam ao menino desdo logo nm pciucno arco o llechns, e (jiiando

rouniam-se os amigos e parentes a darem-lhe as prolfa^as do acontecido, o pai

cantava a canção nataiicia, ensinando-lhe como aqiiclla^ annas se fai)ricavam,

como deveria usar delias, como combater o vencer o inimigo; e por llm dizia-

Iho qual a consideração que mereciam os fortes ; como os homens, as fjras, as

aves e os mesmos peixes o temiam, e qual a fama do guerreiro, que, succum-

hindo aos golpes do inimigo, ainda assim os espantava com a sua constância e

longanimidade.

« Por uma antithese philosophica, nas cores de que o pintavam uo berço,

representavam a guerra e o luto ; e si na cova procuravam dar ao cadáver a

posiçtão que tinha o feto no útero, contrapondo a sepultura ao berço , assim

lambem ao entrar ua vida apontavam para o fim que os esperava, como si o

grilo balbuciante da criança c o ultimo suspiro do moribundo formassem um só

hiato, e fosse o primeiro ai da existência, o primeiro passo para a morte.

« Começavam os meninos a vingar, a crescer o a criar forças : educados em

toda a liberdade e em clima menos ardente que temperado, desenvolviam-se ra-

pidamente e exerciam-se na carreira, nataçtão e na luta, e sobretudi^ no manejo

do arco, seu fiel companheiro que nem na sepultura os abandonava.

« Exercitados pelos velhos, pelos guerreiros, por seus pais que sorriam aos

seus jogos, applaudindo os mais destros e maia robustos, faziam rápidos e admi-

ráveis progressos, pungidos pela emulação e desejo de louvor.

»

Ilans Stadt, (\u.(i foi prisioneiro dos Índios que povoavam as costas vizinhas

ao Rio de Janeiro o que tão intimamente conviveu com aquelles bárbaros do

(|uem solTreu todas as sortes de supplicios, referindo -se ás provas de soliVimento

por que deviam passar os mancebos antes de receberem suas investiduras de guer-

reiros, acrescenta: «Jái vu un chef aller le matin dans toutes les cabanos et faire

aux jeunes garçons une entaille à la jambe avcc une dent de poisson tròs trau-

chante, afin de leur apprendre à soulTrir sans se plaindre.

»

Demasiado, porém, desviar-mc-hia do fito que tenho em vista, nestes apon-

tamentos, si continuasse a adduzir maior numero de factos comprobativos da rude

energia do selvagem americano. Para a justificação que assentei de dar do sin-

gularissimo uso do tembetá e do supplicio da mutilação que d'ahi provinha á

face dos que coai elle se adornavam, é bastante, cuido eu, o que deixei a(iui

exposto. Este adorno (jue, como já o disse, augmcnlava-se gradualmente com a

odade do individuo, si bem que já pareça extraordinário, quanto ao tamanho, no

exemplar em tudo fielmente figurado na estampa Ylll, attinge um diâmetro duplo

do deste, conforme o que diz, acerca dos kimúas, o príncipe Maximiano de

Neuwied. Mas convém ponderar, e isso parece haverem omittido os escriptores

que trataram de tão descommunaes proporções, que o diâmetro do quatro pol-

legadas não so encontra nos kimúas ou boloquos dos indivíduos (jue ainda conservam

as duas extremidades do lábio inferior ligadas pelo tecido da linha media do mesmo
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lábio. Eslas enormíssimas rodollas, que não soi si no seu tamanho são também

opia ou moldo do antigo Icmbelá, fado este de que duvido, só as costumam trazer

os líutocudos rujo lábio, fendido aló a extremidade e dividido cm dous fragmentos

hediondos, que lhes pendem dos cantos da bocca, ó substituído por um pequeno cordel

que exerce o mister de aziMha, prendendo-se-lhe as duas pontas ás duas metades do

lábio e podendo assim suster, não somente um grande botoqu?, mas também uma

pequena cuia de que se servem os botocudos e, em particular, os que povoam

actualmente uma parte dos valles do rio Jequitinhonha e do rio Do^e.

Não são mui conhecidos, neste ponto, os enfeites de madeira de que usavam

algumas tribus da America Central e de que ainda hoje se servem os indigenas

da costa occidenial da America do Norte ; sabemos, porém, que os Thlinkitas, que

se adornavam de fragmentos de ossos e de conchas, usavam tambjm de ornatos

de madeira mui semelhantes aos kimuas, porém mai> perfeitos que estes e muito

mais próximos da forma do tembeíá representado na Estampa VIII. Ha, entre-

tanto, um ponto notabilissimo dj similitude entre o botoque dos Thlinkitas e o

dos nossos botocudos : é o das enormes proporções de ambos estes adornos

;

accrescendo que do botoque daquelles, que é de forma oval, diz Bancroft al-

tingir, muitas vezes, até G pollegadas, no maior diâmetro e4 no menor; do que

concluo haver com mais sobeja razão para aquelles selvagens do que para os

nossos botocudos, a necessidade de atarem a um cordel as duas metades do lábio,

forçosamente separadas, como nos botocudos, com a excessiva dilatação causada

pelo kimua.

(Jue sorprendente aílinidade de origem anthropologica, de costumes tradic-

cionaes e de sentimentos guerreiros ou religiosos está a relevar-nos esta analogia

tão eloquente c cvideudeniente tão fecunda !

Demais, como estas duas nações, distanciadas hoje por tantas centenas de

éguas, e quem sabe sinão lambem por centenas de annos, ^ identificam-se, erma-

nam-se aos nossos olhos, por essa mesma decadência de seus antigos haveres, por

essa mesma carência dos primitivos e ricos adornos de pedra de seus maiores,

» Nenhuma questão authropolugica é actualmente mais espinhosa , nem de mais difficil soluça»

do que essa, sobre qual devera ter sido a origem ou o ber^o das tribus tão affins que povoavam esta

parte oriental da America do Sul. Para os próprios espíritos que se puderam desprender inteira-

mente das idéas monogenicas e que com sobeja razão acreditam que o vastíssimo continente americano
podia e até devia ter produzido um homem seu, como seus egualmente houve os outros animaes de
sua fauna e os innumeros vegetaes de sua flora, não pôde deixar de surgir a duvida sobre esta mesma
autochthunia do homem americano e com mais ponderosa razão sobre outras correlações anthropologicas.

Mister é pois confessarmo-nos adstrictos ás conjecturas mais ou menos firmadas nas observações, mais
ou menos guiadas pelas deducções consequentes dos factos. Appellamos, comtudo, si é tempo ainda, para
mais accurado estudo das várias linguas dos povos americanos, que talvez desse ultimo recurso,

haja plena e satisfactoria sancção nossa ultima esperança.
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e por e?se mesmo esforço em substituil-os com tão grosseiro simulacro de

madeira !

Si, porém, dão azo a estas cogitações o costume do lt3mbetá ou do botoque

que, na ausência daquelle, fora tão geralmente adotado, — cogitações mais ou

menos tendentes á hypothese de que muitas das nações americauas, na épocha do

descobrimento da America, decresciam de um estado moral c intellectual relati-

vamente adiantado á que haviam chegado seus maiores, outras cogitações me as-

saltam que, verdadeiros tropeços contra este desenvolvimentos de idéas, obrigam-me

a crer nunca se houvessem taes povos erguido a um nivel de cultura intellectual

mui superior áquelle em que os sorprendcu a civilisação européa.

E destas oppostas cogitações são causa eíTiciente muitos dos próprios carac-

teres dos povos americanos, muitos de seus hábitos e sentimentos.

No uso do mesmo tembelá, por exemplo, força é confessar que se nos

patenteia, além de tantas e de tamanhas baldas ou lacunas, na individuação moral

dos povos que o empregam, a completa ausência do gozo do beijo, a ignorância

e a privação de sua voluptuosa sensação ou de sua doce expressão de aíFecto.

E' evidente que indivíduos habituados a trazerem um fragmento de pedra,

de madeira ou de qualquer substancia não menos dura, mettida no lábio e em

saliência a esse lábio, não podem usar nem gozar do beijo, porcfue não lhes foi

dado comprehendel-o, não lhes foi permittido a fruição deste tacto especialíssimo.

São como os cegos natos : não formam nenhuma idéa do que seja a luz ; ou

como os surdos-mudos, não imaginam siquer o que seja o som.

E não se supponha que me excedo da justa apreciação, ao dizer que sondo mui

commum o emprego dos adornos labiaes e nazaes, muito commum é também, e

conseguintemente, a privação da sensação do beijo que o uso daquelles adornos não

permittiu, no decorrer de tantos séculos de adaptação, se desenvolvesse ou desabro-

chasse na evolução physiologica dos povos que tiuham os referidos adornos por

costumo.

Basta o dizer-se que dessa privação se rcsenliam os Taitianos, os Nova-Zelan-

dezes, ^ os Papiias, ^ os Australios, os Somalenses -^ c os Esquimáus, ' povos estes

em que o uso do tembetá, e mais ainda do adorno nazal, se havia conservado

desde remotíssimo passado.

Nas tribus de Cliiltagong, onde o uso do annel e dos cylindros de pedra,

enfiados ao nariz, é muito inveterado, não se pede um beijo, com a expressão

> D. D'Urville, vol. 11, pg. 5i3I.- Voyago of tho Njvara, vol. Hl, pg. 103.
• Freycinet, vr.l. II, pg. 55.
' Burton, First footstcps in Africa.
* Journal de Lyon, pg. 353.
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própria: «beijai-me», mas dizendo-se « cheirai-nio »,— lai ó entro aquelles bár-

baros a ignorância do beijo.

E' um phenomeno este tão commum quanto natural sob o dominio das cir-

cumstancias em quo se acham os selvagens que nol-o apresentam; natural,

porque nem mais neni menos é do quo o resultado da ausência absoluta de

uso ou de adaptação dos lábios a esta funcção toda especial cm que mais domina

a imaginação do que o tacto ou a percepção material; em que é, por si, quasi

tudo o sentimento e muito pouco a sensação a ellc inteiramente subordinada.

lia inquestionavelmente no mundo moral uma ordem de phonomenos, uma

concateuação de factos c uma serie de evoluções muito mais notáveis do quo no

mundo physico ; a esta esphera moral pertence, do certo, o phenomeno referido por

Spix e Martins, acerca dos nossos indígenas que desconheciam egualmente a cor do

pejo e que, só depois do uma longa adaptação ás idéas da civilisação, sentiram que

lhes subia á face o rubor, cada vez que em seu espirito se lhes desabrochava também

um sentimento que lhes havia sido até então desconhecido.

Da completa privação do beijo entre indivíduos que nessa privação foram

mantidos pelo uso dos adornos da face ou que, por um atrazo deplorável de sua

raça, pouco mais eram que brutos, e como taes não so haviam erguido ato a

faculdade desta manifestação de estima ou de amor ; da privação do beijo, digo, entre

creaturas taes, occorre-me aventurar uma proposição de possível, sinão de provável

verificação, entre algumas tribus das mais selvagens do nossos aborigenas, e é que si o

emprego daquelles adornos, retinha os povos que delles faziam uso, na ignorância

absoluta dessa doce manifestação de amor, não pouco devia também concorrer, para

aquella ignorância, o modo por que provavelmente se eífectuavam as uniões sexuaes em

muitos dos povos que tinham por costume o adorno labial. Quer fosse, porém, este

modo de união sexual uma causa concomitante, com o uso dos adornos labiaes, para a

ausência do beijo, quer o consideremos antes como o effeito immediato do mesmo

adorno, sou induzido a crer que em povos tão selvagens e tão afastados da altura

á que se elevaram as nações civilisadas, a união sexual devia realisar-se ad instar

animalium .

Assumpto é este de que ainda se não travou no campo da anthropologia, ou que

pelo menos não foi, que eu o saiba, convenientemente discutido.

Primeiro que tudo, o contacto e até a simples propinquidado da civilisação

apagaram, de ha muito, este cunho tão característico de selvagem animalidade, na^

tribus em que mais possível fora averigual-o. A respeito das tribus que podem ainda

conserval-o, essas vivem arredias do commercio do povo invasor e tão esquivas se

mostram que só por simples acaso se lhes sorprenderia qualquer desses caracteres

Íntimos o de tão peculiar individualidade.

Ha informações, comtudo, que confirmam esta minha asserção, e d'entre ellas é

mui positiva a que me foi transmittida pelo naturalista viajante do Museu Nacional,
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Giiihormc Sch^^ acke, sobre a Iribii Kaiii-aii ou Caing-ang, deiioniinada mais geral-

mente : Kanié c (|ue Martins diz chamar-se Cai-qui, quando se aldeia.

O Sr. Guillierme Schwacke, que foi por mim enviado, ha dons annos, ao sertão

da província do l*araná, no intuito de colher objectos de Historia natural e, mais espe-

cialmente, de examinar os indígenas que alli ainda se encontram, no primilivo estado

de selvageria, conlirma o que acima aventurei e acrescenta que nem do outro modo

submellem-se aquelles aborigenas a tentar a união sexual, causando-lhes, ao que lhe

l)areceu, grande repugnância qualquer proposta (jue neste sentido se lhes faça.

CLiro é que, para iiidividuos estacionados cm tão baixo uivei sensual, não p5de

servir, como excitante e como transmissor dos sentidos á imaginação, esse contacto

subtil, e por assim dizer immalerial, de duas bôccas que reciprocamente se altrahem,

que se \inculam n'um só pensamento c que se consubstanciam, por fim, n'um mesmo

beijo. Dahi a desnecessidade dos lábios para esta especialissinm funcção, que, a

meu ver, é já um apanágio de aperfeiçoamento moral.

Qual, porém, das duas praticas, a do enfeite labial ou a ái união sexual acima

referida, devemos acreditar que fosse causa ou eíleito da outra, problema 6 este de

que não me parece oíTerecer-se-nos fácil solução, como ha pouco já o manifestei.

Que o resolvam os anthropologistas, a quem, para isto, maia á feição se apresentar

este curiosissimo assumpto, emquanto de nossa parte vamos curandj espocialmente

do tembetá.

O de que já fiz menção, representado nas três primeiras figuras da Estampa Vlll,

é o mais perfeito e o mais interessante de quantos houve ainda noticia ; tem elle, alím

disso, a particularidade de reproduzir, segundo creio, a forma particular das mais

famosas diidcliihuitls, ^ pedras divinas dos Aztecas, e tão preciosas entre elles que

somente aos seus magnates era permitlido trazel-as ao lábio. O b.dlo e interessante

artefacto áque me refiro devia ter pertencido a algum chefe Tupinambá de que eram

próximos parentes os Goytacazes povoadores das planícies vizinhas da foz do Parah\ ba,

pois que foi a-hado em terras da fazenda do Bomfim, á pequena distancia de Macahé.

O Tenente Coronel Luiz Gomes Amado de Aguiar, proprietário daquella fazenda,

oífereceu-o ao dislincto Sr. Conselheiro Lopes Netto que, incansável no intento de co-

operar para tudo (luanlo interessa aos estudos (pie mais se i)rcndem ao desenvolvimento

iulellectual do Brasil, para logo o destinou ás coUecçOes archeologicas do Museu

Nacional.

Pelo (lue me informou o Sr. Conselheiro Lopes Netto, um segundo tembetá fora

encontrado de envolta com este, mas essa outra preciosidade deu-a o Tenente Coronel

Amado de Aguiar a um viajante estrangeiro.

' ChalchihuiU ó ao que parece o verdadeiro nome da pedra verde usada como amuleto entre os ame-
ricanos de orif^em tolteca uu azteca. A terminação desta palavra tem, alem disso, alguma analogia com
a do nome dado à faca de obsidianna empregada nos sacrifícios dos Aztecas.
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E' (lo cròr quo não sejam laos arlcfaclos os únicos doixailos pelos antigos

Goylacazes, naquellas planuras, onde por longos annoí ostentaram as praticas o os

caracteres dos Himosos Tupinamhás cujo principal adorno labial era o<to tembctí

verdo esmeraldino, do forma lambem circular, na sua face externa, com as mesmas

duas arestas na faço interna, destinadas a fixarcm-so na base do lábio. ^ Assim creio

({uo lambem eram as pedras dos indígenas do Rio de Janeiro a b:isear-me sobre

próprias palavras do verídico João de Lery, na descrip:^iio que nos deixou d i([uellos

primitivos brasileiros : «... ils appli({uent & enchassont ao portuis do Icurs leurc3 vno

pierrô verte (especo do fausse csmcraude) la(|uolle aussi rotenue d'vne arrest par

dodans, paroi.^t par lo dehors, do la rondeur & largeur deux fois plus espesse q'vn

teslon: voiro il y ou a qui cn portent d'aussi longuo & ronde que lo doigt : do la

quello derniòro façon i' ou auois apporté vno en Franco».

E não somente usavam alguns selvagens dostas pedras, no lábio, ^inão que, exa-

gerando a jactância de tão singular adorno, as traziam também enfiiJas nas faces,

exactamente como o faziam os indígenas da America contrai o, em particular, os

Toltecas, antigos representantes daquellas nações.

A estas pedras, especialmente das faces, refere-se ainda Lery, em continuação á

descripção que acima transcrevi :

« Quo si au reste, diz elle, quelques fois quand cos pierres sont ostáes,

nos Tououpinambaoults pour leur plaisir font passer lours langues par ceste

fonte do la leure, estant lors aduis à coux qui los regardont qu'ils ayent deux

bouches : io vous laisse à penser, s'il les fait bon voir do ceste faço, & si cela les

dilTorme ou non.

« loint, qu' outre cela, i' ay veu dos hommes, lesquols ne se cõtentans pas

seulement do porter do cos pierres vertes à leurs loures, en auoyent aussi aux

deux ioues, lesquolles semblablement ils s'estoyent fait parcer pour cest eífoct.»

E' de crer que estas pedras das faces fossem muito manoros que as do lábio,

embora com a mosma conformação; e, neste caso, deviam ser uma cópia fiel do tem-

betá, ainda a-^tualmonte usado, não só no lábio mas lambem, nas duas faces, por

alguns Esqui aia us.

O adorna esquimáu que é geralmente conhecido nas collocçõos etlinograpliicas

sob o nome do « Labret » - parece com oíTeito roprosantar a forma primordial ou

mais geralmente aceita do tombetá do primitivo americano.'^

1 Existem no museu de Gôttingeii três pedras de còr verde e de forma tal que muit) me inclino a

crer sejam em tudo semelhantes a este artefacto do Museu Nacional. —H. Fischer. ^Mincralogisch-
archãologisch studien.

2 Sir .J. Lubock que representa este artefacto por uma figura xylographica, intercalada no texto

da sua imp)rtante publicarão : «O Homem Preliistonco», diz o seguinte :

e
Seus principaes ornatos são os « labrets » pedaços de pedra ou de osso que trazem ao labio infe-

rior ou nas faces. O oriíicio é feito desde a primeira infância e a pouco e pouco augmentado por

meio de unia serie de «cones».
3 O uso deste adorno, além do haver pertencido aos nossos Tupinambás e aos aborigenas da

America Central, é ainda hoje observado, segundo Richardson na região comprehen lida entre o

Estreito de Bering e u rio Mackenzia.
Richardson, Expâdition arctique, vol. I, pag. 355.
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E' isso, pelo menos, o que se dcprehcude do exame comparativo deste arte-

facto, representado no Museu Nacional, assim pelo tembelá de que me tenho até aqui

occupado, como pelo que se acha lilhographado na mesma estampa (fig. 7), o qual me

parece haver servido como ornato das faces. Devemol-o ao Sr. I)r. Manoel Bazilio

Furtado, credor de nossa mui grata estima pelos innumeros serviços prestados ao

Museu Nacional e mais particularmente á nossa collecção archeologica.

Este artefacto não foi encontrado na mesma região littoral cm que appareceu o

outro, muito maior c muito mais bello que elle : acharani-n'o no município do Rio

Novo, região montanhosa e profundanicnte accidcntada, que pelas suas feições de sel-

vático e dillicil accesso, pareceu offerecer mais seguro abrigo áquelles mesmos indó-

mitos Goytacazes que, rechaçados, pelos portuguezes, das planícies que lhes foram

pátria, no liltoral, inlernaram-se, valles a dentro, na direcção das altas serranias d'além

Paraln ba, e ahi, separados por grupos ou famílias, para que mais facilmente se podesscm

occultar á sanha dos invasores, estabeleceram rude e, ainda assim, mal seguro

domicilio. Uns fixaram-se nas fraldas das penedias da Leopoldina c do Pomba, outros,

nos altos rochedos do Ilio Novo ^ e do Parahybuna ; alguns, íinalmente, mais

receiosos ou mais zelosos de sua independência, preferiram o vasto arcabouço da

Mantiqueira, cm cujas profundas quebradas fôram-se a pouco e pouco extin-

guindo, com seus últimos netos, seus derradeiros vestígios.

1 Ao fidalgo e hospedeiro agasalho do Conselheiro Diogo Velho e da distincta familia Machado
Coelho, a quciii alliou-se aquelle onspicuo estadista, devo eu o prazer de haver visitado, em Janeiro

de 1875, na fazenda de SantAnna, perto do Rio Novo, com os Srs. Gorceix, Glaziou e llartt, uma caverna
formada no corpo gneissico do monte denominado I3abylonia, e situado á pequena distancia da ha-
bitatã o da mesma fazenda.

Ò gneiss de toda aquella região apresenta uma estratificação tão profundamente encurvada ou
atormentada que p »ntos ha, na rodia, onde as linhas de estratificação, exagerando a inflexão, de ordi-

nário, observada no coUeamento das camadas de gneiss. unem os dous limites de uma mesma curva,

figurando mais ou menos um arci mui teso, cujas extremidades se viessem a tocar pela eliminnção

da corda. As camadas internas suo parallelas á camada externa e formam com ella curvas cmcentricas
e justapostas cujo diâmetro vai gradualmente diminuindo do exterior para o interior. Dahi resulta

f)ara os mineracs componentes do gneiss: o quartzo, a mica e o feldspatho, já de si naturalmente
ragmentados , maior fraccionamento e por isso , rápida decomposição de cada um destes como
nódulos de folhas concêntricas de gneiss ; decomposição á que unicamente se deve a origem da-

quella caverna e de muitas outras , existentes, mas apenas indicadas no arcabouço montanhoso que
86 debruça pelas ribas do Parahyba desde aquellas paragens atò cerca de oito léguas a O de Macahé.

A caverna da Babylonia, bem como duas mais, ha pouco examinadas, a algumas léguas de ^lacahé,

serviram de crypta fiínebre aos Goytacazes quando, j a forasteiros e rechaçados do seu solo pátrio

de riljamar, procuravam occultar, á profanação dos invasores, os despojos caros dos que lhes fallociam

em meio da longa peregrinação.
Eu pude extrahir da caverna da Babylonia alguns craneos daquelles que presumo descendentes

dos Gnvtacazes. Sobre estes craneos que, com outros de nossos indigenas, remetti cm Junho, de 187.3,

aos professores Wirchow e Quatreíages escrevi os seguintes apontamentos destinados aos mesmos pro-

fessores :

(» Crunes n. G et 7 ( accompagncs de squelletes), trouvés duns une caverne naturelle. formée dans
le grand massif do Gneiss que Ton nomme Babylonia, à la ferme deSanfAnna oii Agassiz a sejourné,

lors de son vnyage à Juiz de Fora.
Cette caverne que l'un a decouverte íi la fin de Tannée dernicre, est formée par la décompi>sition

partielle de quelques c mches du Gneiss, dans le flanc NE de la montagne, à 300 metres audessus de

la plaine. Vue d'en bas, ã une distance de 3 á 4 kilometres, ou dirait un trou ouvert dans le pan
d'une muraille gigantesque, et il semble impossiblo de Tatteindre jamais.

(( On y arrive, pourtant, sans beaucoup de dillicultés en s"appuyant aux touffes des Vriesia et

des Gesneria attaches à la roche, ou en se tcnant aux tiges des lianes qui y croissent.

« La caverne a 2b metres do profondeur. sur lõ de largeur. Elle doit avoir plus de G metres de
hauteur ã l'interiour , mais cumme Ics fragments du toit, en tombant, en ont encombré le sol, sa
hauteur actuelle n'a que 4 metres, tout au plus.

« Telle est la cave fúnebre choisie par les indiens apparlenant probablement à la tribu des
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Os artefactos de que usavam no littoral ; os hal)itos que alli haviam contra-

hido; os costumes Iradiccionaes desses antepassados; todos esses caracteres, emíim,

da antiga nação, elles esforçaram-sc por trazel-os das planuras da costa para as

espessuras das montanlias ; mas fui-llies demorada, penosa e quasi sempre perse-

guida essa diílicil migração. Dalii, a perda de muitas do suas preciosidades e

reliquias, a alteração dos costumes inveterados, o descuido forçado e, talvez, o próprio

esquecimento das praticas prescriplas nas lendas nacionaes.

O pequeno tembetá, representado na figura' 7 (Estampa VIII), comquanto

lenha, a respeito do grande tembetá da mesma Estampa, as aíTinidades da forma

o da substancia, ^ aíTigura-se-me, pela imperfeição de seu lavor, uma prova

exuberante deste asserto. O artezão que lavrou este ornato não possuia evi-

dentemente a mesma pericia do artista que burilou aquelle outro ; não dis-

punha, com certeza, dos utensílios de que aquelle se serviu ; não tinha ao seu

agrado os longos e tranquillos lazeres em que se apraz, nutre-se e avigora-se o

labor caprichoso da imaginação, e em que florece e fructifica o imaginoso e phan-

tasiador engenho do artista. Os outros tembetás (figuras A, 5 e 6, Estampa VIII,

e figuras 8, 9, 10, 11 e 12 Estampa IX) apresentam a conformação mais

commum a estes artefactos: em uns, ha o simile mais ou menos perfeito de um

cylindro; em outros, o de um cone; em alguns, mais raros, o da juncção destas

duas formas geométricas (figura 10, Estampa IX) .

O mineral de que, de ordinário, se serviam na fabricação dos tembetás cy-

lindricos, era o quartzo compacto, sendo de notar que raras vezes o fabricassem de

quartzo hyliano, ou de petrosilex. A figura 11 representa um tembetá, cuja aresta ou

extremidade superior, destinada a prender o tembetá ao orificio do lábio foi que-

brada ; este artefacto ó de forma tão especial que pôde ser tido, sem probabilidade de

erro, pelo único até hoje conhecido que a represente, e si, por esse lado, re(;ommenda-

se-nos elle, não menos nos attrahe a attencão por haver sido fabricado de gneiss, rocha

Coropós oú plutôt à celle des farouches Goytacazes qui, repoussés de la Cote, il y a environ deux
siècles, par les Portugais, se sont alliés, aux anciens Coropós dont il ont pris quelques habitudes,

celle, à ce que je crois, de se couper três ras une partie des cheuveux.
« Poursuivis des cólons, jusqu'au fmd dos forêt, iís cherclaaient naturellement à caclier dans les

endroits les plus inaccessibles aux invaliisseurs ce qu'ils avaient de plus cher au monde : leurs niorts.

« Les cadavres, grace à Textrème et reniarquable sécheresse do la caverna s'y sont conserves à
demi momifiés, quoique n'avant subi aucun procede préservatif, sauf la présence d'une certaine

quantité do graines d'une Laurinée odorante : le Cryptocaria moschata que j'ai trouvêes sur le

squelletes mais qui y représentaient plutôt le symbole de quelque superstition qu'un moyen de
conservation.

« On les enterrait, los enfants dans des pòts de terre, ou cmniaillotés dans les feuilles de Vriesía

et d'une espece de Maranthacée, les adultes dans leurs propres liamacs.

« Chaque fosse etait d'ailleurs revetue de fragments d'ecorce destines probablement à preservcr le

cadavre du contact de la terre.
« Sur chaque individu on avait placé des batons croisés et des faisceaux de fibres de Vriesia aj-ant

chacun un noeud au milieu. »

1 O feldspatho verde de que foi feito o tembetá maior é quasi o mesmo de que se lavrou o menor:
a única differença consiste na còr do primeiro, a qual é mais densa, mais brilhante e mais vizinha da da
esmeralda.
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pouco resislenlc e tão imprestável a estas deliradas feituras, que nenhuma hypothe-e

ailmittc de amoldar-se a tr.iballios taes, sinão f()ra o processo de (lue precisou este

adorno, — processo do adelgaçamento, seguido á feição do artefacto, como tinham

por costumo trabalhar, nesta espécie de industria, todos os povos primitivos.

Quanto ao tembetá do (juartzo, fácil é de imaginar pela dureza deste mineral

quão demorado e penoso trabalho deve elle e\igir para a gastura dos ângulos, das

arestas, e de todas as irregularidades do fragmento do rocha primitivo, até con-

seguir a forma regular que apresenta o tembetá.

3Ias os selvagens americanos afizcram-se a esto cançativo e improb) traba-

lho : os adornos mais apreciados do algumas trlbus do Amazonas são do quartzo

fabricados, e si penoso a(Iigura-so-nos o afeiçoamento do tão dura rocha á

configuração perfeitamente cylindrica, imagine-se quo diíTilculdades não será mis-

ter vencer para perfurar estes cylindros , não só tranversalmento, como o per-

furam de ordinário, sinão quo lambem no sentido de eixo, como alguns se obser-

vam nas colleccões do Museu Nacional.

Estes últimos são, a justo titulo, havidos por enfeites de tão subido valor

que somente aos principaes chefes é dado possuil-os. ^

Ao próprio Martins, ouvi dizer (jue são, ás vezes, necessários tantos annos,

para o fabrico e perfuração longitudinal destes cylindros, quo a vida do um só

homem não basta a pôr termo a semelhante trabalho ; c necessário que o seu

successor ou herdeiro conclua a obra começada na juvonilidado o inlerronqjida na

veliiice, pela mão inexorável da morte. Não será, porem, causa de sorproza somolhante

facto, ao ponderarmos que si, para obter a configuração cylindrica d'este adorno, o

selvagem dispõe do um gros em quo o vai aos poucos adaptando a esta forma,

por meio do progressivo dosbastamento, egual facilidado não so lho oíTorece

para a abertura do orilicio central do mesmo adorno, no (|ual é obrigado a re-

correr a especialíssimo processo cujos principaes instrumentos são uma folha con-

tendo grande abundância do crystaes do silica, uma porção do arôa fina o agua.

De facílimo trabalho ó, em compensação, o adorno labial feito ou mais jus-

tamente modelado do gomma-resina e usado por alguns dos aborigenas que povoam

o interior do Paraná e de Santa Gatharina e as fronteiras do Paraguay. Nas

liguras 10 e 12, estão representados estes enfeites, sob dou^ modelos distinctos,

um dos quacs, o mais longo, mui commum, entro os referidos aburigonas, ó encon-

trado freiíuentemente nas colleccões ethnologicas.

Em todas as mais significativas manifestações {\o homem, ató do homem
seuii-bruto, ha desvios ou hiatos , ha umas como provas negativas, que nada

exprimem ou só parcialmente representam o fim para que foram creadas.

' WaUace, Voyages sur VAmaione
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>'este caso cuido eu que S3 acha csle longo cyliiidro ou cone de resina tão

usado pelos selvagens da America Meridional, sendo, porém, de crer (jue seja

aílim ao uso do boto(iue de madeira, e que, sómenle na carenci.i de substancias

(lucridas e valiosas, ou na impossibilidade de lavral-as, se servissem da madeir.i

e d:i resina para estes adornos.

O próprio cylindro de quartzo si tem origem, pelo meu talvez desacertado

entender, no espirito imitativo da conformação da cabeça dos antepassados, o

merece, por isso, tal ou qual justificação, não a pode receber quanto á rocha

de que é feito, vislo como o tembetá representa uma dualidade de idóa, ou de crença

ou de significação, e esta dualidade só a possue o de cor verde,- qualquer que

seja o mineral de que o fabricaram. Possue-a, quanto á íorma, pela tendência

á imitíição de um typo anthropologico exlincto na actualidade, facto este sobre

o qual forcejei por adduzir, no que precede, argumentos comprobatórios
; possue-a,

quanto á cor verde, porque as rochas assim coloridas parece haverem sido

veneradas entre todos os povos primitivos, por imagens da divindade ou symbolos

da infinita realeza.

O totemimo não é, como o disseram alguns esf^riptores, uma religião exclu-

sivamente americana, pois que o observamos egualmente entre todos os povos

bárbaros ou semi-barbaros, e apenas, com mais desenvolvimento, entre aquelles

que, como os Americanos, pela posição geographica de sua pátria, conservaram-se

extranhos á evolução moral seguida por quasi todas as nações povoadoras do

Orbis veteribus notus.

Ora, a individuação mais geral do totemismo é inquestionavelmente apedra \

pela simples e única razão de que aos primeiros representantes da espécie

humana, depois que se fizeram caçadores, foram os fragmentos do rochas, separa-

dos e cabidos das montanhas, as primeiras armas á que se soccorreram nas suas

caçadas, ou arremessando-as aos animaes que lhes fugiam, a correr e a voar, ou

espancando com ellas, á guiza de clavas, aos que, mais ferozes, ousavam investil-os.

1 o culto da pedra a que cu ligo e filio aqui o totemismo americano, com uma pequena tendência apenas
para a idolatria, era observado no antigo continente pelos povos que, depois e mais ousadamente, se adian-

taram no estádio da civilisação.

« Os Árabes, diz, Lubbóck, adoravam uma pedra preta até ao tempo de Mahomet. Os Phenicios
adoravam egualmente uma divindade, sob a forma de uma pedra não lascada.

« O deus Heliogabalo era simplesmente uma pedra preta de forma cónica.

<( Os (Jregos e os Romanos veneravam as pedras erguidas sob o nome de Hermes ou Mercúrio. Os
Thespios possuíam uma pedra grosseira que elles consideravam como um deus, e os Beócios, adoravam
Hercules s.ib as mesmas formas. Os Laponios tinham também montes e rochedos sagrados.

« Na Europa occidentaL durante a edade média, vemos oculto das pedras, muitas vezes condemnado,
o que prova quanto era elle frequente. Assim é que Theodorico, arcebispo de Cantorbery, condemna oculto

das pedras no sétimo século ; o mesmo culto acha-se no numero dos actos do paganismo prohibidos

pelo rei Edgardo, no X século e por Canuto no século XI.
« Um concilio celebrado em Tours, no anno de 567, ordenou aos padres que recusassem a entrada

nas egrejas a todas as pessoas que adorassem as pedras erguidas, e Mahé affirma que os registros das

sessões de um concilio celebrado em Nantes, no sétimo século, faliam do culto das pedras entre os Armo-
ricanos.

»
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Não 6 muito, portanto, de admirar, nem quo adorassem os penedos que

llies eram realmente, deste modo, providenciaes, ^ nem que tamanha abundân-

cia de utensilios de pedra se encontre, onde (luer que o instrumento de ferro

(lis f^eracOes modernas rasgue esse mesmo solo que os instrumentos de pedra

das gerações extinctas ousaram lavrar, ha já passados milhares de annos.

Assim se explica o porque havendo no solo europeu tanto espaço ainda a

rotear, contam-se já para cima de cento e cincoeuta mil artefactos de pedra

extrahidos daciuelle solo, possuindo só os museus da Dinamarca trinta mil,

metade dos quaes conserva o museu de Stockholmo.

E' que o instrumento de pedra, em virtude de sua extrema utilidade

primitiva, foi aos poucos ampliando a sua serventia, passando de arma de caça,

(lue era, a principio, a ser depois arma de guerra, e, mais tarde, instrumento

sagrado dos sacrifícios ou das iimumcras ceremonias de caracter mais ou menos

religioso.

« Chez les anlédeluvieus, à cc qu'il paraít, et chez les peuples du secoud

àge, qui les suivirent de plus prés, tout ce qui, dans les cérémonies tenant á

ia religion devait ôtre soumis à l'action d'un instrument tranchant, aurait été

souillé par Tapproche du fer : Tincision ne pouvait être faite qu'au moyeii

d'une pierre tranchante. Cótait là, sans doute un de ces usages conserves des

temps primilifs de la société, oíi Tart de la mótallurgie n'était pas encore connu,

usages que la religion avait consacrés. Ilérodote uous parle de la pierre tran-

chante avec laquelle se faisait sur le flanc des cadavres Tincision par laquelle

011 en relirait les entrailles ; il nous cite une pierre de môme espèce avec

laquelle les Árabes, dans la cérémonie de la foi jurée, faisaient une incision

u la main de chacun des contractants ; et il parle de sept pierres qu'on frot-

tait avec le sang qui sortait de ces plaies.

« Moise fait mention de la pierre avec laquelle Séphora circoncit son fils

;

Josué fit faire des couteaax de pierre pour circoncire tous ceux d'Israel qui ue

Tetaient point encore ; ce fut avec un couteau de pierrô qu'Atys se mutila ;

et c'est de la mòmc manière que les Galles rimitaient. Un instrument de pierre

' Caso ú para tomarmos em muita consideração que no mesmo sentimento do totcmismo hajam
03 homens primitivos da Europa, da Ásia e do norte da America, erguido monumentos mcgalithicos cuja
lorma geral deixa claramente reconhecer a analogia de indolc c a identidade de sentimentos que enla-
çavam tão diversos povos, e de tão longuiquas e diílcrcntes pátrias, n'um mesmo caracter, n'uma
admirável consubstanciarão de pensamento.

E não só a disposição dos tumuli e dos menhirs do antigo continente c a mesma observada na
constructura dos monumentos anologos dos Americanos, sinão que, também entre estes, encontram-se,
perfeitamente caracterisados, os círculos do pedra, em tudo, semelhantes aos, ha tanto tempo conhe-
cidos da Europa, e aos da Ásia e da Africa, recentemente encontrados ou descriptos.

Estes círculos de pedra, antigos templos ou cemitérios de nossos antepassados, existem na America
do Norte, em vários pontos do paiz dos Esquimaus, foram já observados na Virgínia (Laíitau, Mixurs
des Sauvages amer., vol. II, pag. l;3õ), e diz Sequier havel-os achado até no Pcrú. Amer. nat., vol. IV,
pag. 12.
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servait aiissi, dans la Jiidóe, pour faire les incisions ;i raii)rc d'ou decoulait le

bauine. L'usage de ces piorres trancluintos dans ccrlaiiies circoinstaiices reli-

gieuses fui general chez tous les pcuplos de ranluiuité, lanl de Tancien ({ue

du uouveau mondo, cl c'est à cela que licnl cc nond)re prodigieux de ha^hes

en silex, en serpenlinc, en basalle, depuis un demi-pouce de largeur de tran-

chant, jusqu'à si\ pouces el au de là, el ces couteau.v dos mômes malièrs

qu'on trouve sur tous les poinls du globo.» ^

Quanlo á veneração em que eram lidos esses -machados de pedra, podemos

accrescentar que ainda hoje os nossos camponezes, e com elles muitas pessoas

cultas, acreditam piamente que hajam cabido do Coo, e lhes dão por isso o nome

que todo o mundo conhece de pedras de corisco ou de raio. Esta crença, que tão natu-

ralmente se allia ao totemismo que teve a pedra por objectivo, pôde também radicar-se

na theogonia da antiga Syria e mais particularmente do Libano onde em tamanha

porção appareciam os machados de pedra que o povo os tomava por amuletos

provindos do Céo, por isso que, no dizer de Damascius, e de accôrdo com a crença

popular, fora Uramis, o deus mais antigo d'entre os outros deuses (sentido figurado

em que se deve subentender a representação ou a personificação do homem primi-

tivo), quem primeiro os havia observado, ou introduzido entre os homens.

Da superabundância desses artefactos, originada na veneração geral que se lhes

tributava, provém evidentemente, com o aperfeiçoamento da forma, a selecção ou

a preferencia da rocha empregada.

Desde todo o principio, a superioridade das rochas silicosas, feldspalhicas e

amphibolicas, sobre as demais rochas, tornou-se notabilissima : as propriedades do

silex, mais particularmente o recommcLdaram. Os seus estilhaços, sobre serem já por

si verdadeiras facas, pela dureza própria do mineral e pela forma de gume ou de

lamina que tomam naturalmente ao separarem-se do nódulo, donde é costume

extrahil-os, desligam-se-lhe com uma tal facilidade que um só operário, com a só

condição de ser pratico nesta espécie de industria, pode fabricar de mil a mil e

quinhentos estilhaços por dia.
^

O silex, além disso, é a pedra de fogo por excellencia, e si tamanhas razões,

quaes as que expuz, havia para que o venerassem, como instruaiento cortante,

homens que não conheciam ainda os metaes, imagine-se porque modo não deveriam

adoral-o esses mesmos homens que encaravam nelle o gerador do fogo. Este valor

do silex facilmente o comprehenderemos, ao ver as affinidades etymologicas que

existem entre as denominações que tinha elle, nas differentes linguas, e a idéa

1 D. M. J. Henry, L'Egypte pharaonique T. 1. pag. 250—251.

- Hacquet, Physiche und technische.^ Beschreibung d<ir Flintensteine , Vienna, 1783, in-8.»
TT IOV. 11—18



138 ARCHIVOS DO MUSEU NACIONAL

da luz, (lo fogo e de seus beiíeíicios ; alliuidiules cnlre as quaes figura a que lhe

achou por meio de engenhosa e habilíssima, porém não fundada hypothese, o erudiclo

\'incLMit de Beauvais : « Silex cst lápis duriis, slc dictm eò quod ex eo ignis

exiliat.» ^

Mas não admira (jue houvessem prestado semelhante culto ao silex os pri-

mitivos representantes da humanidade, os quaes viviam na carência ai)soluta do ferro

e das substancias inflainmavcis, de que, a tão bai\o preço, faz-se hoje acquisicão

nos pontos mais recônditos da terra; e menos é isso digno de simples reparo,

quando ponderamos na grande porção de estilhaços de silex, ha pouco mais de

30 ânuos, ainda empregada no serviço das espingardas, e o que é mais digno de

attenção, quando ainda hoje vemos o uso tão frequente dos isqueiros de que se

servem os fumantes e os viajores, nas paragens pouco povoadas dos mais cultos

paizes do mundo.

E assim como durante o uso ou antes o culto geral da pedra, com tão diversas

e importantisqinas serventias, foi preferido o silex, sobre as demais rochas, pelas

suas propriedades physicas, como arma cortante, ou como rocha pyromalica, ou

pedra de fuzil; assim também desse mesmo culto, de tamanhas e de tão latas

applicações, originou-se a id^a de adurnarcm-se com pedras. Deste modo, sa-

tisfazendo ao duplo preceito de gratidão á pedra, e de respeito aos antepassados,

achíiram fácil paslio á sua própria vaidade, como si desde os primeiros a^tos

do homem, no alvorecer de sua vida psychologica, forcejasse a providencia

por acòrrental-o, para logo, a essa fatal dualidade, tão engenhosamente figurada na

terrível imagem biblica da sciencia do bem e do mal, — dualidade manifestada

entre os homens primitivos, pelo consorcio da mais belia das virtudes,— a gratidão,

com o mais negro dos vícios— a soberba.

Claro 6, portiulo, que, no inluilo do obterem estes fins, os primeiros selvagens

escolheram aquella d'cnlrc as pedras que mais bclla se lhes aífigurou, ou antes, como

creio, a (jue lhes pareceu representar mais justamente pelo colorido, ou o azul

do céo, ou o verde do arvoredo, ou melhor ainda a fusão destas duas cores,

como as aguas promiscuamcntc nol-as retratam. Céo, arvoredo e mar : Ires

principaes individuações de seu totemísmo e que elles tinham na mais supina

veneração, pois si do Céo lhes descia , na voz do trovão e no lampejar do

raio, o temor da divindade que fere e casliga, surria-lhes das franças do arvoredo,

com o doce perfume da llor, o sabor do fructo que nutre e refrigera; e, finalm.ente, des-

tas duas impressões reunidas, ora uma como união mysteriosa o sentimento que lhes

» Spec. Naturae, liv. IX, sect. XIII.
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produziam as aguas, no seu duplo caracter de furor o bonnnça, e no seu aspecto

de intermediarias, (fuo as suppunham serem, entre a terra o o cóo. ^

Dahi, o uso do tombctá mais ou menos verde, mais ou uíenos azul.

- Dahi o alto apreço, desde a mais remota antiguidade, tri!)jtado á turqueza e

á esmeralda, bem como ás nephrites, ás tremolites c ás saussurites, conher-idas

sob o nome de jade oriental ou jadeite, assim nas collecções de mineralogia, como nas

de archeologia.

E prova acceitavel de que ao colorido geralmente verde destas pedras - e

não somente á sua grande dureza, devemos attribuir a veneração que lhes tinham, encon-

tramol-a no apreço (jue muitos dos indígenas da America, ou por privados dos

amuletos de jade oriental (em cuja categoria se acham os tembetás), de que

usavam os seus ascendentes, ou pela mesma inclinação de sentimentos e

analogia instinctiva de adaptação, de gosto e de idéas, para logo consagraram ás

pedras verdes americanas ; variedades da orthosia colorida de oxydos de cobre e

denominadas impropriamente pedras das Amazonas (Amazomtein e Amazonstone)

,

nas collecções mineralógicas.

Estas pedras que supponho existirem em raros veeiros dos terrenos gneissicos

de alguns pontos da America meridional e central, mas que são bastante communs

nas costas septentrionaes do golfo do México, alguma aCTinidade tem com a

orthosia aventurinada á que se deveria talvez ligar especialmente a formosa va-

riedade de que é feito o grande tembetá das collecções archeologicas do Museu

Nacional.

Nenhuma duvida deve haver de que sejam estas pedras de orthosia, colorida

de oxydo de cobre, as que, na ausência da jade oriental, mais empregaram os

antigos Azteoas, ou alguns representantes da famosa nação Nahua, nos seus ornatos de

orelhas e nos seus tembetás. Este uso que elles communicaram a toda a America

central e á que se prende tão intimamente a idja de uma distincção quasi real

e sacerdotal, era, ainda ha pouco, observada no Novo México e na costa do

Mosquito, com esta mesma significação.

» « The piominent colors of Tlaloc were azure and green, thereby symbolizing the various shadea

of water. »—Brancroft, op. cit. vol. Ill pg. 324.

« Com o nome de jade oriental é conhecido um grande numero de silicatos com caracteres mais ou

menos semelhantes; a saber: grande tenacidade, estructura compacta e esquillosa, e cores que variam

do verde pallido ao branco leitoso.—Dufrenoy, vol. 4.o, pg. 395.
, , . , ^ -t ,

« On rapporte encore à la trémclite, comme variete compacte de cette espece, le jade nephrite (ou

jade oriental), la pierre de Yu des Chinois, qui nous vient de la Chine, soit en blocs ou galets arrondis,

soit sous forme d'objects travaillés avec une delicatesse extreme. II est tantôt d un blanc verdâtre

pâle (jade blanc), tantôt d'un vert-olive (jade vert).

.

.»—Delafosse, Nouveau Cours de Mmeralogie,

Tom. 3.0, pg. 428.
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Em Guatemala, seio fecundo das Iradições c das sagradas lendas dos Tol-

tecas ou antes dos 3Iayas, algumas Iribus havia em que os nobres, na carência

destas pedras, usavam do adorno facial de pcnnas, cuja cor verde era significa-

tivo indicio do primitivo tembelá,—insígnia cara de sua alta estirpe. ^

Os Naliuas, a quem jii anteriormente me referi, e que poderíamos denominar

os Incas americanos, a um tempo conquistadores do paiz e fundadores de suas

mais elevadas e mais profícuas instituições, tinham, por signal de chefatura, uma

pedra verde atada ao braço, exactamente do mesmo modo por que os Incas se

adornavam com a áurea fa\a real á que se deu o nome de pincha e de que o

Museu Nacional possue, na coUecção Lopes Nctto, um explendido exemplar.^

A allii valia que davam os Nahuas ou Aztecas ás pedras de cór verde não só se

deprehendc da circumstancia de as haverem admittido como emblema de poder e

nobreza, sinão que mais ainda do as suppôrem individuações divinas.

O Deus supremo dos Aztecas, — Tesclatipoca, era representado, tendo mettido no

beiço um crystal de quartzo hyalino, perfurado longitudinalmente, como os cylindros de

quartzo opaco dos indígenas do Amazonas, mas contendo neste orifício uma penna

azul ou verde, de modo que pela transparência do crystal lhe podesse ella dar o aspecto

de uma grande esmeralda ou de uma extraordinária turíjueza.
^

Esta mesma divindade, que symbolisava o supremo poder, tinha como insígnia

mysteriosa, mas que talvez representasse a fecundidade ou a fartura, uma pedra verde

engastada sobre o ventre, na região umbilical.

Aos seus reis fallecidos e que se lhes alliguravam elevados á transubstanciação

divina, lhes faziam os Aztecas a apotheose, coUocando-lhes entre os lábios uma pedra

\erde, a qual symbolisava o coração do finado. E como a entidade da nobreza achava-se

intimamente ligada, pelos seus predicados e sagrados attributos, ao caracter do sacer-

dócio, era de rigoroso preceito sacerdotal que os sacrífices Nahuas ou Aztecas, a cujas

mãos succumbiam annualmente tantas centenas de victimas humanas, trouxessem por

emblema de sua elevada investidura Iheocralica uma turqueza enfiada no lábio, á guiza

de tem beta.

' As pennas verdes que traziam ao nariz os nobres de algumas tribus de Guatemala serviam a distin-

guil-os dos indivíduos do povo que só podiam trazel-as de côr vermelha.
Bancroft, op. cit. vnl. I, pg. 717.

' Os Incas, advindos muito provavelmente de Anahuac, por demorada transmigração até o Amazonas
c dahi á Titicaca, depois de talvez secular domicilio ás margens daquelle lago, apresentam neste uso
equivoca analogia tanto com os Nahuas, como também com os Tártaros e mantchúas.

Bancroft, op cit. vol 2.° pag. 732.
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Do que precede, parcce-nos mais (luc denunciada a crença que liavia soi)re a

origem divina destas pedras.

As chalchíhuilk, que assim eram ellas chamadas entre os Aztecas, passavam, na ver-

daíje, como incarnações ou emissárias da divindade. Varias e curiosíssimas lendas exis-

tiam que haviam implantado estas crenças no animo do povo, — crenças que em muitos
pontos enlaçam-se ás theogonias do extremo oriental do solo asiático.

Uma dessas lendas conta que Chibnalnm, mai de Quclzakohaall ,^ sendo virgem,

apanhara, em viagem, uma chalchihuitl, e que, logo depois de tel-a tocado, sentira-se

gravida, havendo deste modo concebido aquelle deus.

Entre os nossos Tupinambás, povoadores do littoral do Brazil e que usavam da

mesma chalchihuitl, mettida no lábio e nas faces, que a mesma cousa é o tembetá,

parece que também alguma idóa religiosa havia, que alguma tradicção se conservava,

participando destas crenças
; mas o dominio europeu, com o cortejo de paixões

que lhe são apanágio, irrompendo inexorável nesta parte da America, si trazia abertos

os olhos, certo, sobre outros assumptos os fitava, que não no exame destes gentios, cu-

jos caracteres anthropologicos mutilaram-se, adulteraram-se e finalmente, de todo des-.

appareceram, não á luz vivificadora da civilisação, mas ao facho sinistro do extermínio

que, em seu nome, empunhava o braço da cobiça e insuflava o sopro da intolerância.

Felizmente, a mutilação dos caracteres nacionaes do povo da costa septen-

trional e em particular dos povoadores do valle do Amazonas, não o eífectuaram

com egual rapidez os ferozes invasores, e alli nas margens abastosamente ensombradas

do caudal gigantesco, onde o culto do tembetá ou da chalchihuitl também existia, foram

encontradas, em abundância e em ostensiva veneração, as famosas pedras verdes que

em tudo lhes correspondiam, verdadeiros amuletos á que se dava o nome de inirakilá. ^

* No próprio nome deste deus, composto de Quetzal e Cohuatl (cobra de pennas verdes) vemos uma
espécie de totemismo tendo por objectivo a cobra, reptil muivenerado pelos povos primitivos do Oriente,
icom o característico da côr verde de cujo valor muito particularmente se occupam estes Apontamentos.

2 Muito de sciencia uso aqui desta orthographia em vez do nome muirakytan ou antes ibirakj^tan,

porque supponho injustificável a significação nó de páu que tem esta ultima palavra, applicada á pedra
verde facial, emquanto que na significação do nome mirakitá pedra do chefe do povo (com a anteposição
usual do genitivo ao nominativo) ficam perfeita e claramente definidas não só a substancia, pedra, de que
é constituído o objecto em questão, mas também a applicação que tinha como emblema de chefatura.

Verdade é que das três palavras : mira, nação, }<i, chefe e itá, pedra, uma, a palavra ki, observo que,
sobre ser extranha á lingua geral, pôde bem ser apenas parte da palavra quichua primitiva, exprimindo
a qualidade de chefe ou de rei ou de principal.

Seja porém ki nome completo ou simples partícula, é certo que se acha como radical de muitos dos
nomes dos reis de Guatemala e, facto singular, do do próprio Japão, além de exprimir na lingua Maya,
alli fallada outr'ora a idéa de supremacia de poder e de alto dominio. A objecção que se me podesse
contrapor de parecer irregular esta enxertia de palavra maya ou quichua entre componentes tupys,
haveria eu de responder cum os frequentes exemplos de eguaes enxertias cada vez que se trata de nomes
referentes a assumptos divinos ou pessoas da mais alta cathegoria, pertencentes á lingua da nação
invasora ou da mais forte. São exemplos desta observação as palavras tupys e guaranys em que
entram os nomes cruz, egreja, e outros- E bastar-me-hia neste particular apontar Ita-curuçú que
significa litteralmente : cruz de pedra, embora se haja alterado a palavra cruz em curviçú.
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Em más horas, porém, a inclinação dos ânimos daquclles tempos para tudo quanto

podia simular maravilhas ; as idóas antecipadas sobre phenomenos nunca d'antes conhe-

cidos ; e, mais que tudo, o espirito dos primeiros exploradores, inteiramente obcecado

pela ignorância que tantas vezes expunge a verdade para engendrar a mentira ; tudo isso

alliou-se, consubstanriou-se para o enorme vulto que se deu á lenda relativa ás Ama-

zonas, recluindo-se na mais completa omissão quanto concernia ás pedras verdes de que

se dizia serem ellas senhoras.

Orellana, a (juem a própria má-fó lançara nas aguas do Amazonas, — espirito

falsidico e animo desleal, carecia do ataviar com as brilhantes cores do prodígio essa

sua peregrinação que se havia iniciado na traição e que devia ser sellada pelo embuste.

O episodio das Amazonas vinha, á feição, servir-lhe os intentos, dourando-lh'os de ful-

gente êxito. Aceitou-o, pois, c, mais ainda fez ; emprestou-lhe um dizer que só devia

ageitar-se á verdade ; dizer, entretanto, que não teria recebido tamanha voga si o não

precedessem os próprios assertos de Colombo, sobre as Amazonas das Antilhas e, mais

também si o não houvessem adoptado, por seu, o padre Christovão da Cunha ^ e eiU-

cazmente apoiado as narrativas de Halegh e de Oviedo.

O que eram, na verdade, aquellas guerreiras, dizem-nos Lery com todos os

escriptores daquelle mesmo tempo, e em particular Gandavo, em referencia ás Índias

Tupinambás, á cuja nação pertenciam as Amazonas que lhes eram, portanto,

aíTms em seus hábitos. Entre estes, notava-se-lhes o de auxiliarem aos homens

nos combates, cujos perigos compartiam como si guerreiros fossem. Algumas

até daquellas mulheres havia que, e\agerando este conviver de guerreiros nas

continuas pelejas, olTereciam, em certo grau, notável antithese do que nos des-

creveram Heródoto, Apollonio, llyppocrates, .Justino e Dionizio sobre as celebres

Amazonas da Scythia e da Lybia

:

« Alguãs índias, diz (iandavo, referindo-se ás Tupinambás do Sul, ha

também entre ellas que determinam de ser castas : as quaos não conhecem

homo algíi de nhuã qualidade, nem o consentiram ainda ({ue por isso as mati^.

« Estas deixão todo o exercício de molheres e imitam os homòs e seguô seus

officios como se não fossem fêmeas. Trazô os cabellos cortados da mesma ma-

neira que os machos, e vão á guerra cõ seus arcos e frechas e á caça, perse-

verando sempre na companhia dos homôs; cada huã tem molher que a serve

com que diz que é casada, e assi se communicam o conversam como marido e

molher.»

Mas não precisamos de mais provas; por que dos lábios do mesmo Orellana

1 Nuevo descobrimento dei Grã Rio de las Amaz. Madrid, 1641.
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ouvcm-se palavras que deslóam do que lhe diclam suas ulteriores intenções ; ó

clle próprio quem nos diz haver combalido com mulheres que excitavam

a pelejar os guerreiros desanimados, parecendo assim que somente mais tarde lhe

occorrèra a lembrança de levar mãos a esta ficção, no intento de oi)ter do rei

de llespanha o (jue, a respeito do Amazonas, lhe devia impetrar ao depois. ^

Orellana foi psra a liespanha o transmissor da historia fabulosa das Ama-

zonas, assim como Ualcgh o foi da mesma historia para a Inglaterra. Alguém

se fazia esperar que tomasse a investidura de introductor, em França, dii famosa,

mas algum tanto desacreditada lenda amazonica, c esse alguém apresenlou-se,

dous séculos e meio depois, na pessoa de La Condamine, mas bem se vô que já um
pouco tarde, e tão fraco sustentador da referida historia que mais pela vaidade

de enlaçal-a ao seu caracter de explorador que por amor e- convicção do assumpto

acertou de chamar para sobre essas suppostas amazonas as vistas do mundo scientihco.

No tocante a ilalegh, movia-o o mesmo pensamento de Orellana : o interesse

próprio, e mais o desejo de lisonjear a imaginação da rainha Isabel, que, como

tão judiciosamente pondera Ilumboldt, não deixaria, certo, de acariciar a idéa dessa

republica de mulheres, como ella sem marido, e como ella reluctando contra

exlranhos inimigos. « Confiar em Deus, escreve Ralegh, concluindo a sua expo-

sição e amoldando a linguagem aos seus intentos, coníiar em Deus, que é o rei dos

reis e o senhor dos senhores, que elle porá no animo daquella que é senhora das

senhoras a conquista do Eldorado. »

Demais, o achar-se no solo do novo mundo a reproducção de quanto haviam

escripto os auctores gregos e latinos sobre as maiores singularidades dos antigos

povos do Orbis veteribus notiis era . a monomania dos que se tinham de referir á

America, e desta observação que, a justo titulo, pertence primeiramente a Humboldt,

apresenta aquelle sábio, por notáveis provas, os escriptos de Colombo, de Ge-

raldini, de Oviedo e do Pedro Martyr de Anghierri, aos quaes poderíamos acres-

centar mais meia dúzia de outros escriptores seguramente da melhor nota.

Fechemos, porém, os ouvidos a estas demasias da imagmação e encaremos

as nossas amazonas na sua verdadeira estatura.

O colorido discreto da realidade não tem o brilho nem as cores fulgentes da phau-

1 « F. Orellana tuvo por el rio abajo algunas refriegas, con los indios, moradores de aquella

ribeira, que se mostraron mui íieros, donde em algunas partes salieron las mugeres á pelear, juntamente
com sus maridos. Por lo qual por engrandecer Orellana su jornada dijo que era lierra de Amaçonas : y
assi pedio a S. M. la conquista de ellas.»

Garcilazo, Historia General dei Peru. 1722.

« Entre los disparates que dijo fue affirmar que havia, en esto rio, Amazonas con quien el y sus com-

paneros pelearon. » Gomara, Hist. Gener. de las índias.
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tasia, mas a realidade perdura e a pluintasia tem, no clarão do relâmpago, a

sua verdadeira c fiel imagem.

Vejamos naquellas lillias do antigo Maranhão, não as heroinas legendarias da

Scylhia, inimigas dos homens e de seus próprios fdhos assassinas, mas as esposas cari-

nhosas dos guerreiros Tupinambás,^ dedicadas aos seus maridos e filhos ; suas au-

xiliares e comparticipes nos trabalhos da vida, e até nas fadigas dos combates, e

ainda depois da morte delles, guardas fidelissimas dessas pedras verdes,—talismans

sagrados que eram como os penates da familia c que tantas vezes lhes accendraram

a clles o amor da pátria, relembrando-lhes o e\emplo nobre de seus maiores que

lh'os haviam legado no ultimo arquejar da vida.

Sobre estas mesmas pedras verdes: chalchilmiíls, mirakilds ou. tembctds, como

quer que lhes houvermos de chamar, abriu também azas enormes o phantasioso dis-

correr dos escriplores.

Christovão da Cunha, entre outros, tinha levado a simililude destas novas ama-

zonas ao ponto de lhes achar os mesmos maridos temporários, que dizem os histo-

riadores gregos haverem tido as amazonas do antigo continente, o mais ainda,

assevera elle chamarem-se os novos maridos (juaearás ou Guacari, como, no dizer

de Strabão, denominaram -se Guargari os antigos.

Que muito é, pois, que destas pedras verdes dos Tupinambás, cujas briosas

esposas bem as podiam guardar, em penhor de aíTecto de seus finados maridos,

dissessem também os imaginosos narradores— que as mesmas eram e deviam ser

as tão celebres esmeraldas da Scythia ?

De mim tenho o creio que fossem as pedras verdes as primeiras causas,

c a um tempo, as primeiras provas da lenda amazonica americana, e força é con-

virmos que sem examinar miudamente o assumpto, e sobretudo, sem premeditação

alguma, as analogias poderiam dar azo á illusão, a quem quer que, além do mais,

ignorasse as leis de aílinidade, preceituadas pelo estudo amadurecido dos primitivos

representantes da familia humana.

As pedras verdes das nossas Amazonas, pois que força ó que assim me ex-

prima, foram effectivamente analysadas lambem pela falsa apreciação do juizo coxo,

manôla e cego dos mesmos engenhosos escriptores ou de outros que lhes levavam

larga dianteira, no estádio da phantasia.

A opinião dos sábios que mais illuslrarauí aquelles trinta ânuos de fulgor e\tra-

nho, durante os quaes vimos fundi rem-se os esforços obscurantistas do ultimo século

da intolerância, ao duplo facho da Sciencia c da Liberdade, á luz da qual desabrochou

o presente século; a opinião daquelles sábios, ia eu a dizer, decidiu que de extranhas

terras deviam ter advindo as pedras amazonicas; antes delles, porém, quantos haviam

fatiado do assumpto tinham-n'as imaginado, jurando nos dizeres dos viajores, como

constituidas de uma substancia lodosa do leito do rio ou do fundo de algumas lag(3as
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adjiiccnlcs, substancia esta (juc, segundo intbrnia Lahat, mal se relira cragua tonia-se

para logo tão dura que ncni forro basta a riscal-a.

Seyfried, que escrevia em líerlim, sobro este assumpto, no anuo do L747, acredi-

tava existir no Amazonas uma torra verde, l)astante molle n'agua, mas que com a

exposição ao ar, adquiro uma dureza, só comparável á do diamante ; e o próprio BuíFon,

que discretamente cita aquello au''tor, não se mostra de todo adverso a crer verdadeiro

este facto que discute e aprecia co:n bastante arte, ainda que sem o critério scienlifico

exigido, talvez porque lh'onão podesse ainda minisjrar a Sciencia daquclle tempo.

ilumboldt, entretanto, o luminar da primeira metade deste século e o vulto mais

portentoso que ainda nos veio d'alem do Atlântico, a quebrar os sellos dos nossos

occullos tbezouros e a decifrar os enigmas desta ingente natureza americana, não somente

nega, assim como fizeram outros sábios seus coevos, que sejam taes pedras oriundas

do Amazonas, mas ainda estygmatisaa hypothese absurda da origem lodosa, nas se-

guintes enérgicas palavras : « Cest une opinion denuée de tout fondement, quoique

três—repandue à TAngustura que cette pierrô (Saussurite) est tirée dans un état de ra-

mollissement pàteux, du petit lac Amucu.»

A descripção que daquellas pedras amazonicas passa a dar-nos Humboldt, em

seguida, prende-nos ás suas as nossas convicções sobre o assumpto, e induz-nos á

supposição, não só de que não sejam do valle do Amazonas essas pedras, mas que

tenham ellas suas jazidas no solo asiático.

São artefactos graciosamente lavrados de jade nephrite (á que alguns autores as-

sociam a saussurite), conhecida sob o nome de pedra de Yu, da China, d'onde provém

em nódulos ou em artefactos do mais fino lavor. « Ge jade a servi anciennement à faire

des amulettes. II est commun dans Tlnde et dans la Chine, oíi il est artistement

travaillé. Le jade verte est au nombre despierres sonoros dont les Ghinois forment

des Instruments de musique. Dans les iles de la mer du Sud, et dans TAmérique mé-

ridionale, il a été employé par les sauvages pour faire des pierres, de haches ou des

casse-tôtes, ce qui Ta fait designer par les noms de jade axinien ou asciea : c'est le

Poenamu de la Nouvellc-Zolande, la Pierre des Amazones des Americains.^ »

No mesmo nome «jade» somos obrigados a reconhecer clymologia extranha ao

solo americano, porque quaesquer que sejam as modificações plausíveis á que se tenha

podido submetter esta palavra, em sua evolução glottica, não me parece que rasoavel-

mente se ajuste a nenhum vocábulo das linguas faltadas na America.

Si ao contrario, tomarmos a hypothese de que tenha sido a jade objecto importado

pelas nações Toltecas, Chichimecas, Acolhuas, Tlascaltecas e Aztecas que durante seis

1 Delafosse, Notcveau Cours ãe Minéralogie, pag. 438—439.

V. 11— 20
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séculos \icraui succe.-isivamcnte, das bandas do Noroeste, a povoar, como dominadoras

ou como alliadas, vários pontos da America Central, não nos será talvez mui difficil

acharmos o (ronco de ijue germinou esta palavra. Uemontemos, para isso, atoas para-

gens donde partiram aquelles emigrantes asiáticos. Os séculos cxpungirani infeliz-

mente de sobre a lace da terra das costas americanas os vestígios que desse longo

peregrinar poíltMiamos aind;i hoje d.^scobrir além da M)" grau de latitude seplentrional
;

as praias do mar de Kamtchatka ou do estreito de IJerhing e as abras abruptas da pe-

nínsula de Ahiiska nenhuma pegada nos deixam ver agora da travessia daquellas

hordas a quem as guerras asiáticas, arrancando-lhes a pátria, destinava o dominio

futuro do México, da Columbia e do Peru.

Temos, porém, nas allinidades ethnologicas, nos caracteres anthropologicos e nas

similitudes Iheogonicas um como fio de Ariadne que nos aponta a extremidade oriental

do solo asiático por pátria primitiva dessa corrente humana migradora. ^

AUi o nome «jade, » consagrado pela Europa, em muitos de seus idiomas ao

lalisman famoso, (jue nos diversos paizes do novo continente recebeu a denomi-

nação de chalchiiiuitl, tembetá e mirakitá, de caracter tão extranho á sua etymologia,

parece que justificada encontrou esta etymologia nas fontes puras donde primeiro

devia ter emanado este, ia quasi dizer, insólito vocábulo.

E com eíleito, si os chinezes chamam a jade Yii-chi
(
pedra de Yu), de-

nominam-n'a Gu-Wekhe {\){iúvà de Gu), os Mantchús orientaes, mais próximos da

America ; os 31ongoes—Kach-Tchilagum, bem como os Oiguras ouHuuigaros—Kach-

Djilum (pedra de Kach )
^ que se mudou facilmente em gache e mais tarde em

iach e por íim em yade, do me.-mo modo por que de kasp (montanha) fez-seo

nome ijusjt de (jue se originou o liebraico ijccJiplich e ultimamente a palavra jasp3

das linguas latinas.

E', pois, evidente que Yu, (iu e Kack são as celebres collinas sagradas donde

extrahiram-se as tão celebradas pedras mais ou menos verdes, á cuja inlluição sub-

metteram-se todas as raças primitivas e ainda outras já seu tanto civilisadas.

sur les instituiUons monastiques, les symbolcs du cuUe, le calemlrier et la forme tlcs nionumcnts de
Cholula, de Saganiozo ot du Couzd, on conçoit que co irest pas ilans le nord de l'Eiirope que QiietzacoaU,
Bochica et Manco—Capac ont piiisó leur code de lois. Tout seinblc nous porter vers TA-sic Orientale, vers
des peuples (jui ont étà en contact avec les Tibótains, les Tartares, Sliamanistes et les Ainos barbus
des iles de Jesso et de Saclialin. »

Humboldt, Vues des Cordillò-es et des Monumcnts des Peuples Indigènes de VAmérique, vol. 1,

pag. 38 — 39.
* Entre varies povos da Ásia Occidental a jade chama-sc Yechm, Yeaclim. Yechim e Yechma. Não serão,

portanto, afiliados a estes nomes os de Oiohim ou Chó4ian que dá o Génesis a uma pedra preciosa da Ásia?
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Não descaberia talvez agora inqucrinnos o porque não conservou na America

esta preciosa pedra o mesmo nome de jade que tem na Kuropa e que tão par-

ticularmente denuncia, como acabamos de ver, o primitivo api)ejii(l() kache donde

recebeu origem atiuellc nome.

A esto respeito, porém, comquanto possamos encontrar inequivocos laivos de paren-

tesco entre kachdíjilam e chalchikiiid, que na lingua mexicana significa mais ou menos

« pedra preciosa » antolha-se-me sobre posse este assumpto, já pela carência dos

cabedaes que me elle requer para ser elucidado, já também o principalmente porque

o culto da jade, ao nacionalisar-se na America, parece haver abandonado gradual-

mente o primitivo vocábulo desta pedra, ao passo que se foi distanciando de suas

fontes.

E na verdade, tudo mo induz a suppôr que a mesma palavra rhakhihmú fosso

já segunda ou terceira modificação do appoUido primordial, e assim também que

tivesse sido esta modificação a ultima havida na America daqu !le nome com-

posto.

A transformação que soflrem, de ordinário os costumes e até os caracteres mais

peculiares de um povo que emigra de paizes adiantados para regiões incultas, é

um dos maiores obstáculos antepostos ulteriormente ao estudo desse povo. Os Aztecas ^

que por dissensões civis e religiosas ou pelo temor de alguma grande epidemia

das que têm tido por fautor aquelle recipiente das aguas abrasadoras da zona

tórrida, denominado «Golfo do México», os Aztecas, digo, que, por qualquer

destas causas tiveram de abandonar a pátria adoptiva de Anahuac para abrirem

forasteiros, em alguns pontos da .extensa bacia do Amazonas, suas novas tendas

de proscripção, nem siquer o nome bastardo de chalchihuitl lograram transmittir ás

colónias semi-barbaras que ahi deixaram.

O divino talisman recebeu da nova geração mistiça do valle do grande rio

um nome que nada tem que ver naquelle, mas 'que vem felizmente justificar

mais ainda o caracter distinctivo que anteriormente attribui a este adorno pessoal,

Este nome, que está por si próprio a dizer-nos a quem exclusivamente perten-

ciam as pedras amazonicas, posto que mui expressivo seja, não o transmittiram os

povos daquella região aos povos destas terras meridionaes d'aquem do Amazonas,

por entre os quaes, tenho que só muito depois se andou a fundir e a mesclar,

ao contrario, de Sul ao Norte, um ramo da corrente immigradora de origem tol teca

1 E' de suppor que os próprios Toltecas bem como algumas famílias Mayas muito antes da invasão
Azteca no valle do Amazonas, tenham tomado por objectivo de sua perigrinação a região saliente da
America em que hoje se acham os Guyanas e, em particular, a fóz do Amazonas, donde, ao depois,

subiram para os Andes ou para o sul, seguindo o curso das bacias do Amazonas e do Prata.
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ouazle:a. Verdade c que no vallc do Amazonas se ficaram, segundo creio, as ver-

dadeiras jades, ciialchilniitls ou niirakitás, não inteiras todas, quaes as deviam trazer

os chefes aztecas, enfiadas ao lábio e ao nariz, com a forma provavelmente das figuras

4, 5 e 6 da Estampa YIII, mas reduzidas, na niiiiur parte, a fragmentos que se con-

servavam sem o me.>mo uso, porém como relíquias preciosissimas, de geração em

geração, atj nossos dias, e ([ue, por isso, não podem ter hoje a configuração dos

adornos faciaes coniplctos.

Houvessem, porém, muito embora passado ás Iribus do Sul alguns desses fragmentos

de niirakitás, como é provável tenha acontecido, é certo que o adorno facial neste

lado da America, povoado pelos que depois chamaram-so Tupys e Guaranys, tomou

o nome de tcmbetá «pedra labial,» como certo é tambom que, pela deficiência da

jade, resolveram os nossos indigenas, a exemplo do que haviam praticado os próprios

Toltecas e Aztecas, no golfo do México, talhar da orthosia verde, que tanto na côr e na

consistência se lhe approxima, o adorno labial, característico de seus maiores, ou

cmblemati''o do sua nobreza, ou significativo de suas antigas crenças.



IV

Pretender presí rular á luz, ainda por ora vacillanle da anlhropologia e da archeolo-

gia qual a origem Ião roniola quanto obscura dos povos americanos, o mesmo fora

que se tentássemos alumiai', com a lâmpada mortiça do mineiro, as anfractuosidades

das fendas profundas de vastíssima caverna.

Estas são o resultado do lento embate das aguas na penedia ou, em raríssimos

casos da retracção, ainda mais lenta, da constructura da rocha, sobre cujo vasto ar-

cabouço lavrou por longos séculos a acção comburente dos focos Ígneos subterraneoís,

ou do próprio calor solar.

Assim também na individuação e na consubstanciação do povo de um continente

causas innumeras foram intervindo sobre a sua psychíca evolução, as quaes ou ergue-

ram-n'oao mais. alto grau de aperfeiçoamento moral, ou avíltaram-n'o ao nivel somenos

do bruto, ou ainda, contrabalaçadas as acções de progredimento e de retrogradação, dei-

xaram-n'o estacionado nesta asthcnia moral en) que se ficaram algumas nações do

Oriente,—asthenia mil vezes peior que a morte.

A Sciencia não basta, com os mais potentes recursos ao seu alcance, a elucidar

nenhuma destas duas ordens de phenomenos, physicos em uma, e moraes na outra.

As investigações, sobre laes assumptos, limitam-se neste caso ao auxilio da induc-

ção fundada na observação das analogias e autorisada pelo estudo do que com as mais

ponderosas razões preceitua a Sciencia.

Cada um dos povos que successivamente penetraram no solo do antigo Anahuac

sabia de cor a historia de sua peregrinação ; e si dessas narrativas reunidas nada po-

demos ao certo colher, quanto á origem e á pátria dos Toltecas, dos Ghichimecas dos

Acolhuas, dos Tlascaltecas e dos Aztecas, sabemos que professavam o mesmo culto,

fallavam a mesma lingua, pertenciam á mesma raça e construíam os mesmos templos py-

ramidaes, a que chamavam teocallis. E', portanto, evidente que haviam habitado, sinão

as mesmas piíragens, ao menos, paizes vizinhos, e pois que davam á sua pátria os nomes

de Aztlan, de Teocolhuan, de Copalla, de Huehuetlapallan e de Amaquemecan, fácil

seria o achar-lhes a origem, si possível fosse descobrir, atravóz do espesso manto dos

séculos decorridos, um paiz ao Noroeste da America, ou no Oriente da Ásia, que hou-

vesse sido assim chamado.
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Naquellas regiões, porém, si na ordem physica dormita a natureza sol) o sudário

quasi eterno dos gelos do Norte, na ordem moral vivem os homens, que escassamente

povoam paragens semelhantes, sob a influição da mais crassa ignorância do que lhes

poderiam haver legiido os séculos que foram.

Os hal)ilantes de tão inhospilos climas disputam actualmente ao urso-branco do

Polo o incerto alimento, c aos giMos árcticos o arriscado abrigo. Houve tempo, no

emtanli», em que a temperatura mais branda permittiu menos rude existência e até

certa cultura intellectual, de que são vestígios as pinturas hieroglyphicas, xylograpba-

das, dos habitantes ribeirinhos da bailia de Norfolk, mais ao sul.

Certo ó que nas mesmas lalitude> até as proximidades do 60" grau septen-

Irional, a temperatura da costa occidental da America é ainda hoje muito mais suave

que a da costa contraria, e que os habitantes das ilhas Sitkha e do Príncipe de Galles,

assim como os da costa de Norfolk, apresentam caracteres em que facilmente se reco-

nhecem as pegadas do desenvolvimento intellectual que por alli transitou.

Eu penso, com Ilumboldt e Mar;'hand, que si aquelles americanos não são os des-

cendentes de famílias mcvicanas ahi refugiadas, com a invasão dos europeus no im-

pério de Montezuma, é mui provável que sejam os netos de alguns dos povos Tolte-

cas, Acolhuas ou Aztecas que lá se fixaram em meio do caminho de Vztlan ou de

quabjuer outro ponto d'onde houvessem partido para Anahuac.

Que enormes lacunas as que se nos deparam nestes assumptos ?

Primeiro que tudo pergunto eu : estarão no continente americano ou no asiático

estes paizes de que eram aborigenas as nações que invadiram pelo Norte as altipla-

nuras da America equatorial '?

E demais, quanto tempo teria decorrido entre a partida de cada um daquelles

povos e a sua chegada á America central ? « [ n pcuple septenlrional, mais três

policé, diz llumbolt, les Toltèqucs, parait dans les montagnes d'Anahuac à 1'est du

golfe de Californie: il se dit chassé d'un pays situe au nord-ouest du Ilio Gila, et appelé

Uuehuetlapallan; il porte avec lui des peintures qui indiquent, année par année, les

événements de sa migration ; il prétend avoir quitté cette patrie, donl la positiou

nous est totalement inconnue, Tannée 514, à la mòme époque à laquelle la ruine

lotale de la dynastie des Tsin avait occasioné do grands mouvements parmi les peuples

de 1'Asie orientale.»

Ora este povo, a primeira das cinco ou seis nações conhecidas de quantas segui-

ram o mesmo itinerário, de Noroeste a Sueste, appareceu ua America equinoxiual

somente em 048,' de nossa éra, isto é, 104 annos depois do haver emigrado de

íluebuellapallan.

Divergem us americanistas, no tocante ás epuchas em que os Toltecas sahiram de sua terra natal «
eneciuaram o seu mpresso no México; quacsquer que sejam, nocmtanto, as verdadeiras datas, passa como
avenguaao que se de^noraram em viagem mais do que a vida de uma geração, sendo pois justificado o que
pouco aaianle direi a respeito do que de visu era impossível aos Toltecas narrarem sobre Huehuettapallan

.
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Nenlmiu, porUmto, dos individiios d'alli saliidos vivia já, e mui raros houve, da

segunda geração, quií lograram pousar os olhos turvos, pela velhice c pelas fadigas,

sobre essa nova terra da promissão, que lhes seria em breve o leito do ultimo somno.

Além disso, algumas circumslancias, e, mais (jue tudo, a ausência de qualíjuer

menção, relativa á travessia de um ao oulro conlinenle, impellcm-m(3 a crer que

fosse iiuehuellapallan a primeira estação dos Toltecas sobre o solu americano.

As conturbaçOes civis e religiosas dos povos asiáticos durante aqucUe 6." século, e

successi vãmente nos 4 ou 5 séculos subsequentes, fOram de certo as causas únicas das

diversas migrações de que eram como reílexos as dilTerentes invasões que tiveram a

America central e meridional por talvez casual objectivo.

A'quellas nações que não habitavam a Ásia boreal e que, só pela necessidade

de atravessarem o estreito de Berhing, para alli se dirigiram, era-lhes impossível

o viverem em tão elevadas latitudes. Natural é, portanto, que se apropinquassem,

aos poucos e de boamente, do ameno clima do trópico, si o não fizeram recha-

çados pelos povos que já encontraram constituídos ao longo da costa, do 00" grau

para o sul, e que, descendentes como elles, do tribus asiáticas anteriormente emi-

gradas se lhes haviam energicamente anteposto.

Para que, entretanto, semelhantes evoluções se realisassem foram [>recisos

extensos lapsos de tenqjo, durante os quaes tornou-se mais vaga a tradição, dis-

siparam-se alguns ve.4igios do passado e muitos padrões desappareceram que

relembravam únicos os fastos grandiosas dos tempos mais felizes da pátria per-

dida.

Confiar inteiramente nas narrativas de pjvos que por tão longo tempo

peregrinaram, que viveram vida nómade durante três largas gerações, fora correr

os riscos da pura phantasii e trocar pela severa restricção da historia as ima-

gens fictícias da imaginação. Ha, comludo, em casos taes, alguma cousa que

perdura. Dos povos de Aztlan ou de Huehuetalpallan, sabemos que conservaram in-

tactas as crenças tradiccionaes e todas as idéas concernentes á theogonia de seu

primitivo berço. Já vimos como, e até que imúo, tinham as pedras verdes (aííins

coma jade oriental) sua individuação nessa velha theogonia.

Pelo culto da jade, transportado em todo o seu vigor e bizarria ao Xovo Mundo,

ficaram bem patentes quaes os laços que nos fdiam aos povos do extremo Oriente.

Acrescentemos agora as atfinidades também de crença que existem entre o

zodíaco tartaro-mantchú eodos Aztecas onde encontramos em parallelas significações :

o tigre, a lebre, a cobra, o macaco, o cão e o pássaro
;
ponderemos ainda na simi-

litude dos signos dos nalvchatras Índios, com os dos Mexicanos, e teremos, sobre

tantas outras solidas bases, argumentos de alta valia que não somente nos con-

vidam, sinão que nos forçam a crer na commum origem dos dous povos.

(Juanto ao culto do teinbetá, única parcella que nos foi trazida da vasta theo-

gonia tolle^a ou aztoca, dillicil fdra saber si já o conheciam os verdadeiros
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autochdiones, isto c, os povos aiileriores aos ToUecas ou aos Vsialicos que ante? delles

para iv[m emigraram. E' de suppôr que sim, porem, não ó isso mais que simples

hypotlie.-^e, a qual aventuro baseado univ-amento no (|ue deixei exposto sobre a ten-

denriado^ liomen- primitivos, como de todos os aiiimaes, aos mesmos trabalhos, aos

mesmos gostos, n cguues sentimeiítas ca paixões semelhantes.

O de que temos scieiícia ó que em toda a costa, desde Guatemala até a loz do

Amazonas, costa que serve de antemural ao golfo do México, ao mar das Antilhas

e ás ondas qucnles e precipites do Gitíf-streani, parece haver sido doutrinado o culto

do tembetá.

Terá tido este culto por apo4olo o próprio Quetzalcohual! ? A historia mexicana re-

conta ter este grande reformador descido até Gholula, d'onde, depois de haver disci-

plinado o povo, proseguiu na direcção de Sueste até as costas do extremo do golfo, e

que ahi desapparecèra.

Dizer que fosse elle o velho Rochica ou Zué, a (juem os habilanles das alti-

planuras de Bogotá, ou melhor Bacala, devoram a civilisa';ão (pie 05 elevou a um

nivel quasi egual ao dos Aztecas, fora chamar sobre mim a pecha de exagerado.

Força é comtudo confessar que de homens sabidos do planalto do México,

talvez chefes importantes mas vencidos nas lulas intestinas de Anahuac, ou ainda,

como já o disse eu, amedrontados por horríveis epidemias da> que ílagellam ás

vezes as cercanias do golfo do México, parece que receberam os Muyscas e os Peruanos

as luzes dessa ci\ilisação mais tártara ou egypcia do que grega, ecuja principal sede,

na America, foi o México.

Um facto se nos depara agora (lue vem apoiar esla iiypolhese e, a um tempo,

dizer-nos o por que Manco-Capae, cm vez de chegar ao I'eri'i polo lado do Poente ou

pelo menos, das regiões do Norte, apparece subitamente das planuras orieutaes. Este

facto é a exhumação, na ilha de 31arajó, á fóz do Amazonas c nas margens do

grande rio, em pontos próximos daquella ilha, de vasos anlhropomorphos e mais

geralmente zoomorphos, bem como de outros artefactos cerâmicos de forma e

fabricação tão perfeitas como nunca as imaginaram as tribus selvagens que ora alli

se encontram.

Dos vasos de granito, achados na cosia de Mosquitos diz llumboldl (pie não so-

mente são objectos mui superiores ás posses dos bárbaros que habitam a mesma loca-

lidade eque não sabem siquer lavrara pedra, como também representam grandes ana-

logias entre os seus adornos e a ornamenlação das rui nas de Mitla.

Faço minha esta observação de Ilumboldt para applical-a aos vasos da fóz do

Amazonas em que se me aíTiguram reminiscências vagas, mas ás vezes nolabilis-

simas, da ceramiea e da esculplur.i dos ToUecas e Aztecas, além de grandes aííi-

nidades com os proi)rios vasos á que allude o illuslre auctor do Cosmos.

Devemos, |)ois, crer ()ue, si serviu a fóz do Amazonas de ([uaríel general

aos povos emigrados do México, sobre o que ha notáveis probabilidades, maiores
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probabilidades surgem para mim de que d'alli partiu a civilisaoão andina, assim

como pelo valle do Oronoco acima ó de crer se houvesse encaminhado ás alturas

de Bogotá a civilisação muysca ou mozca ; a primeira conduzida por Manco Capac

e a segunda por Hochica.

Estes dous reformadores, discipulos e continuadores do Buddha indialico, re-

presentam, na evolução social dos povos ([ue o acaso submctteu ao seu suave

dominio, o mesmo caracter civil e religioso de Quetzalcohuatt perante os Aztecas.

Ambos procuram conciliar, sob as doutrinas mais attrahentes, os antigos hábitos e

as primitivas crenças de seus novos súbditos, provando-nos, desta sorte, que eram

eífectivamente sacerdotes de Vichnii, perseguidos pela sanha dos sectários de Siva,

de cuja sanguinária influição recebeu, por ultimo, a população de Anahuac a fe-

rocidade dos últimos séculos de seu culto. A experiência do que de mais per-

nicioso tinham notado entre as facções em que se haviam dividido os povos do

México ; o horror que lhes inspiraram os excessos das paixões, dia a dia augmentadas

nas classes superiores da população Azteca, bastaram-lhes ao melhoramento da

organisação social de sua nova pátria adoptiva, de tal modo que eliminados desde

logo ficaram todos os hábitos civis e ceremoniaes religiosos aztecas que mais

acreditaram haverem contribuído aos desmandos do antigo México.

Assim os vemos abandonarem, entre muitos outros costumes de seus ermãos

mexicanos, a pintura hieroglyphica, talvez por ser, á qualquer titulo, adversa aos

pacíficos intentos de sua dictadura theocratica, conservando, ao contrario e desen-

volvendo até, como respeitando em elevado grau, o uso do nepohmltzitzin onquippu,

de que se serviam aquelles povt)s, á maneira dos primitivos Mexicanos, Chinezes,

Qt, Egypcios.

Desta proposital e premeditada abrogação de tantas antigas praticas, resultam

os empêços que nos são antepostos ao estudo comparativo entre os Aztecas

do México e estes outros da Golumbia e do Perii, accrescendo, sobre isso, os

escondimentos que, muito de sciencia, empregaram Manco-Gapac e Bochica, rela-

tivamente ás fontes onde tinham haurido os preceitos de que eram ensinadores,

bem como sobre o ponto do Globo que lhes havia sido berço.

Difficil é, portanto, o conhecermos si, com effeito, o culto das pedras verdes e

azues, em continuação ao da jade, teve nessa colónia Neo-Azteca a mesma latitude

que havia recebido no México, no Yucatan, em Guatemala, nas Honduras, e ás

margens do Mississipe e do Amazonas.

Sabemos apenas que alli existiu este culto, e disso exhibe-nos claro testemunho

o calendário lunar dos Muyscas, insculpido em uma pedra verde, si me não engano,

da mesma orthosia do grande tembetá do Museu Nacional. ^

> Humboldt, Yues des Cordillères, 2 vol. p. 230.

V. 11— 21



154 AUaUVUS 1)0 MUSEU NACIOxNAL

Sobre uma das cinco faces lateraes desla pedra, vô-se a figura insculpida de

uni balrachio. Esta particularidade Iraz-me á memoria a coincidência de se ha-

verem encontrado entre as pedras amazonicas algumas que representam a forma

de uma rã.

Não é tão patente nesta individuação de um animal de vida, a principio, aquá-

tica a revelação das atlinidades que existem entre a veneração das pedras verdes,

na America, e o culto das aguas, na Ásia e no próprio México, onde as consideravam

representadas nestas mesmas pedras?

Certo, que somente a este ponto da theogonia azteca ou tolleca, transportado

ao valle do Amazonas, devemos attribuir a supposta origem lodosa das pedras verdes

amazonicas. São equívocos estes mui frequentes entre os povos de cujos ascen-

dentes apagou a mão inexorável do tempo a melhor das tradições, o mais puro

das crenças.

Tenho até aqui deixado talvez transparecer a idéa de que seja somente o

território da Ásia oriental a única jazida da verdadeira jade. Devo, no tocante á

este particular, accresceatar que mui provável é que também se encontrem algumas

jazidas deste precioso mineral no solo americano, e si a constituição geológica de alguns

pontos da America força-me a esta supposição, não menos aconselha-m'a a prodi-

giosa quantidade de artefactos de jade, encontrados nas regiões em que primeiro

se domiciliaram os Toltecas c os povos da mesma origem, que depois delles para

ahi vieram *. « Malgró nos courses longues e frequentes dans les Gordilliòres des

deux Ameriques , diz Ilumboldt , nous n'avons jamais pu découvrir le jade en

place, et plus cette roche parait rare, plus on est étonné de la grande quantité

de haches de jade que Ton trouve presque par tout oíi Ton creuse la terre dans

des lieux jadis habites, depuis TChio jusqu'aux montagnes du Chili. »

Toda a dilFiculdade está porém, em que primeiro nos definam qual a ver-

dadeira jade
,

pois desde o silex mais ou menos puro , nuii próximo parente da

opala, até o verdadeiro feldspatho, ha uma serie de gradações tão intimamente aílins

entre si que, si consagrarmos o nome de jade unicamente a esta ou aquella es-

pécie ou variedade, ha eminente ris:o de exclusões indevidas, si não absurdas, e

isso não somente, quanto á natureza mineralógica destas rochas, mas também

quanto ao seu variadíssimo colorido.

' Não se pode dizer ao certo si a jadeitc ó ou não peculiar so sulo americano. Ilumboldt paira entre
a aílirmativa c a nogativn. dando por vezes a entender não ser improvável a origem americana.

Os Srs. Daniour e Fischer que tanto se hão occupado deste assumpto mostram-se dispostos a mesma
opinião n>i seguinte trecho : « Daprès les documents rapportós par La Condamine, 1745, Bullon, 1749, de
Ilumboldt, 1807, de Martins, 18'2«, etc, ou doit presumir que la matiõre alors designée, par ces illustres
naturalistes sons le noni da pierre des ktuazones se rappurlo au jade ncphrite et qu'elle se trouve dans
l'Amérique méridionale sur quelque point des bords ou des anciennes alluvions du vasta fleuve des Ama-
zones. »
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Salvo grande c arbitrário rigor do classificação, deve haver sem duvida nas

collecções archeologicas do Museu Nacional algumas jades saussurites a cujo numero

pertencem as Ires representadas pelas figuras 4, 5 e í) da Estampa VllI.

No valle do rio Doce
, para onde accorreram os restos de algumas tribus

Tupinambás, ó de crer que existam ainda alguns fragmentos de jades, das que para

ahi trouxeram os povos neo-toltecas, na sua transmigração do Sul para o Norte,

de que faltarei mais adiante.

Existam ou não, porém, já alli os vemos,, a estos fragmentos de miraívitás,

com o nome de tembetás. E facto digno de reparo : ao passo que muitas tribus

da mesma região tomaram como denominação da rodclla de madeira
,

que subs-

tituiu entre ellas o tembetá, o appellido de guimua ou gnima, outras ainda alli

conservam o primitivo nome « tembetá », apenas com uma tal ou qual reducção

desta palavra á palavra mais simples ; facto este de que não são raros os exemplos

entre povos que decahem de um estado de cultura intellectual, anli^riormente mais

desenvolvido entre seus antepassados. Meta ou meto é com todas as probabilidades

de acerto, o nome que resultou dessa espécie de abreviação.

E, a este respeito, cabe-me ponderar que a palavra « metara » applicada ao

adorno labial pelo Visconde de Porto Segundo \ a exemplo do que antes delle

haviam feito alguns auctores, nenhuma outra mais é que meta, ou melhor, mbetá, em

que fácil é reconhecermos a reducção do nome tembetá.

São communs estas modificações nas línguas tupy e guarany, e o exemplo de

que ora trato conta semelhantes e muitos affins nas alterações : mbiu do nome

Temhiú, alimento; e mbiaiíiíi de Tembiaíhú, escravo.

Haverá porém muitas tribus em que mbetá ou meta seja usado em vêz de

tembetá? Tenho razão agora para crer que uma só empregue esta palavra e que esta

seja a dos selvagens Botocudos que vivem ao longo do rio Doce, nas vizinhanças

do porto de Souza.

O Dr. Felippe Rey, ha pouco chegado daquellas paragens, aonde conviveu alguns

mezes com os Botocudos que as habitam, informa-me que o botoque de que usam é

por elles denominado jametó. O Dr. Rey allienista, distincto a quem auspicio hon-

roso e laureado futuro, não curou nunca do estudo das línguas americanas e portanto

não se occupou da estructura desta palavra. Para quem quer que se dedique a tal

assumpto, ainda que, como eu, muito de levante, é sabido que a lettra a

terminal corrompeu-se em muitos vocábulos dos idiomas adulterados do Tupy e

1 V. de Porto Seguro, Historia Geral do Brazil 3.» edição, vol. 1.» pag. 27.
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do Guarany no som de o, e assim também que já c insignificante mas vulgar

modificação de cha (nosso), ou áe chê (meu).

Jametó ou antes Jametá nada mais é, pois, do que chametá ou chemetd (meu

meta) do qual natural e gradualmente chegaremos á chenibetá, chetcmbetá, e por eu-

phonia, a chercmbctá, conforme se deve pronunciar e vejo escripto em alguns ró-

tulos que me vieram ás mãos, com os tcmbetás recebidos das províncias do sul,

para o Museu Nacional.

Quanto ú palavra cha ou clié, anteposta a tembetá, evidente é que só por

distracção ou ignorância de quem a ouviu dos lábios de indígenas achou-se ella

prefixa a este nome. Causa foi provalvelmente de semelhante engano a especifi-

cação ou clareza observada na linguagem de nossos aborigenas. O selvagem, a

quem se pergunta o que ó ou como se chama um objecto de sua serventia, e mais

ainda um' adorno exclusivo de seu uso pessoal, tem por habito responder tão

explicitamente que, satisfazendo á pergunta, deixa também expresso que a elle lhe

pertence. Dahi o chê ligado ao nome tembetá e produzindo um equivoco tanto mais

lastimável quanto se vai perpetuando nos escriptos dos viajores que se tem occu-

pado desses adornos de nossos aborigenas.

Si investigações mais acuradas fossem feitas sobre os povos que habitaram

os Andes, fácil nos seria agora, cuido eu, ampliar o estudo dos adornos faciacs

até aquelle povo. Infelizmente, o adorno de pedra ao lábio ou ao nariz dos chefes»

a quem os soldados hespanhóes sobrepozeram o jugo das armas, e os jesuítas, o da

cruz, não lhes attrahiu a attenção porque, em substancia, não bastavam a desper-

tar-lhes a cobiça ; o si á alguns dos últimos devemos os quasi expungidos traços

da historia dos antigos senhores daqucllas terras, a muitos dos primeiros, sobram-

nos razões para que os estygmatizemos, que culpa foi só delles, e não de outrem,

a perda irreparável dos monumentos históricos dos domínios incas.

3Ianco Cacap, cujos hábitos revelam-nos a cada momento sua origem tartaro-

japoneza tinha furadas as orelhas c raspado o cabello, de que só no alto da

cabeça conservava a trança característica e que é ainda hoje usada pelos habitantes do

extremo oriental da Ásia. E' de crôr que mantivesse elle também o culto da

pedra, sinão trazendo-a ao lábio ou ao nariz \ ao menos e com muita probabi-

lidade, ostentando-aao braço, a exemplo dos Nahuas seus antepassados, d'onde teve

origem a cinta de ouro que no mesmo braço veio apresentar mais tarde o emblema

da sua theocratica realeza.

t -1 ^?-P'^^j^ ^^^ vieram civilisar o México, a Columbia e o Peru não usavam todos do adorno
laciai. Alem disso quer parocor-mo que só nas tribus mais selvagens encontravam-se os grandes
aciornos à que me referi quando fallei do exagero dos gnimas ou guimúas dos nossos P-otocudos.
fica. portanto deste modo explicado o porque era o beijo conhecido de algumas tribus e ignorado por
outras, assim daquelles paizes, como deste lado oriental da America.
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Aquellc personagem, mysterioso como Bochica e Quezlalcohuall, não habitou

provavelmente a fóz do Amazonas, não conviveu alli com a Iribu industriosa e

culta de cuja presença são vestígios notáveis as collinas zoomorphas de Marajó, os

vasos figurados, artisticamente pintados e esculpidos, como os representam as Es-

tampas VI e YII ; os fumosos Tainbés * que são como as foliias de viniia das Evas

do Amazonas, e uma infinidade de delicadíssimos pequenos vasos das coUecções

archeologicas do Museu Nacional, dos quaes, talvez em outras folgadas horas, me

haverei um dia de occupar.

Manco Cacap, porém, descendente, filho ou neto talvez, do chefe da tribu

migradora, ó o representante da selecção natural de uma raça illustre, e a um
tempo a expressão mais eminente dos enérgicos esforços de todo um povo ; e este

povo, a quem retemperou por largos e afilíctissimos annos o amargor do exílio,

que o mesmo é dizer o reluctar ininterrupto pela existência, é nada menos que

o emigrado de Anahuac, o fautor dos ceramios de Marajó e o creador do culto

rendido ao tembetá nas umbrosas e opulentas ribas do Amazonas.

Cabia agora o inquerirmos quaes as razões por que abandonara aquelle ramo

do tronco Maya ou Nahua o fecundo e vastíssimo delta que o Amazonas, con-

gregando o tributo dos três reinos de seu amplo estuário, esculpiu em soberbo

relevo á sua fóz, como reprôza ás vagas do Oceano e único herdeiro de seu

antigo nome. ^

Talvez que n'isso influenciassem ou as ingentes alluvíões primitivas do grande

rio, ou as frequentes investidas , á sorpreza, das hordas rapaces das vizinhas

costas do Norte, e mui provavelmente estes dous motivos em simultaneidade, o

que por indiciso e duvidosíssimo ainda tenho.

Em compensação, antolha-se-me de menos difíicil elucidação quanto é referente

ao itinerário que seguiram os forasteiros, desde Marajó até as guindadas serra-

nias dos Andes.

Assumpto é este em que me não arriscara a tocar, si para aqui me não

obrigasse a trazel-o o mesmo estudo do tembetá.

1 Esta palavra define muito mais rigorosa e naturalmente o artefacto de que se trata do que as

palavras tanga e babai. Salvo, porém, si babai nada mais é, como supponho, do que uma alteração do

nome quichua com que se designava este objecto.

2 Marajó como Maranhão são corrupções do appellido primitivo do Amazonas. O que, porém, não

é provável é que tenha tal nome a etymologia que lhe suppôz Martius: Inclmo-me antes a crer que todas

as variantes com que se têm, ha já passados três séculos, denommado este gigante caudal americano

advêm não só da má audição da palavra indígena por parte dos Europeos^ como também ainda do modo

por que a pronunciavam os selvagens, abrandando a labial p de paraua em m, e resultando dahi o

nome mbaranã ou antes maranã donde procedem as modificações maranon, marayo e por fim

marajo.
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E' que muito ha que ver, neste itinerário, o adorno labial e nazal, como

indicador, que se me alligura ser, da região percorrida pelos (jue deviam ler mais

tarde, sob seu illimilado dominio, as hordas então selvagens dos Andes e das

vertentes do Amazonas, do Prata e do Orenoco.

Pouco importa agora sabermos si a Iribu ou facção de Manco-Cacap, como

as que antorior e citeriormente seguiram o mesmo rumo, de .Vnahuac para o Sueste,

tomou o caminho da costa ou antes o percurso dos rios, sui)indo o Orenoco e

descendo pelas vertentes do Yapiu'á ou do Rio Xegro, atj o valle inferior do

Amazonas.

Sabemos, e é isto quanto sobre o nosso assumpto nos satisfaz, que até este rio

andaram aquellcs povos de Noroeste a Sueste, pois que mui pouco desvia-se desta di-

recção a linlia itinerária por elles seguida, não só de Anahuac para a fóz do Amazo-

nas, mas ainda das costas de Kanitchalka até Anahuac. Do valle inferior do

Amazonas, porém, de mim tenho que não passaram, pelo menos collectivamente, ás

costas meriodinaes, e que, tomando qualquer locomoção fluvial, de tão fácil e prompta

acquisição, proseguiram pelo leito do Madeira até as abas dos Andes. Dahi seguiram

uns para leste, a prepararem no lago Titicaca os primeiros alicerces do império dos

Incas, e outros, por menos arrojados ou mais provavelmente por adversos á sujeição

dos primeiros ensaios da futura theocracia dos senhores de Gusco, alcançando as pri-

meiras vertentes do Prata, desceram ao longo de seu curso e, ou povoando os desertos

do Pampa, ou assimilando-se aos povos bárbaros da(|uellas planuras, constituiram a

nação enérgica, intelligente e irrequieta dos Guaranys.

A estes coube, por sua vez, a missão de povoarem a costa do lirazil do Sul ao

Norte e de fecharem no Amazonas a grande curva itinerária que tinham alli iniciado,

seus maiores, alguns séculos alraz. Já não pareciam, porém, os descendentes daquelles

homens cultos; havia-se-lhes tisnado a pelle, embrutecôra-se-lhcs o espirito e alterára-

se-lhes a lingua primitiva (fusão já em si de tantas outras) n'um idioma talvez mais rico,

mais opulento e mais em harmonia com as bellezas tropicaes da nova pátria, porém

de todo o ponto extranha ás noções das pinturas hierogly|)hicas dos Aztecas, da archi-

tectura grandiosa de Anahuac, da astronomia de seus erudictos sacerdotes e da intricada

theogonia dos povos daquella região.

Que differença, entretanto, entre estes homens c aquelles seus ermãos a quem a

mão do acaso, ou melhor a própria aptidão ao aperfeiçoamento moral, arrastara até as

margens de Titicaca.

Ao passo que aos primeiros, eutorpeciam-se-lhes as idéas, esvaeciam-se-lhes os

brios nacionacs e avultavam-se-lhes, de momento a momento, os caracteres brutaes da

inculta natureza do Pampa, nos últimos, aperfeiçoava-sc a intelligencia, discipli-

navam-se as paixões nocivas, e eslimulavam-sc todos os nobres sentimentos.

Digamos, porém, a verdade. Os Guaranys, como os seus descendentes Tupys,
entre o pouquíssimo que ainda conservavam dos hábitos e crença de seus maiores.
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tinham no mais alio apreço o culto do tembclá, do qual, no entanto, apenas alguns

\esligios mostravam, na opulência o na grandeza á que cliegaiam, aquelles de

seus antigos crmãos a quem liochica e Manco Capac conduziram ao mais alto

das serrarias dos Andes e das Cordilheiras. ^

E como neste uso dos adornos faciaes os Guaranys nada mais faziam do que per-

petuarem o habito seguido pelos peregrinos de quem eram descendentes, é natural que o

culto do tembetá seja exactamente muito mais desenvolvido na zona percorrida pela cor-

rente migradora daquelle povo do que nas regiões parra ella mais afastadas.

E effectivamente ainda que tenhamos hoje por empoço a estas investigações

a natural ampliação que se foi, aos poucos, effectuando do uso do tembetá, ao

redor dos núcleos por assim dizer coloniaes deixados pelos viajores, ao longo de seu

caminho, a ponto de se não saber, ao certo, donde o recebeu esta ou aquella tribu

mais afastada da zona itinerária, póde-se dizer, comtudo, que bastante delimitada

ainda se mostra esta zona.

Nem mais é preciso do que reflectir que as províncias do Pará, do Amazonas

e de Goyaz são, de par com a zona liltoral, as paragens aonde maior numero

tem sido achado destes artefactos, e que si dos sertões do Rio Grande do Sul, ái

Santa Gatharina e do Paraná alguns foram também exhumados e outros ainda en-

contram-se entre os actuaes aborigenas, ha para isso razão sobeja no contacto im-

mediato em que se acharam os dous povos, depois que o ramo dissidente dos invasores

resolveu-se a seguir para o Oriente tomando o valle do Prata.

Ainda outra prova adduzida.

Das províncias de Pernambuco e da Bahia, cujos mais remotos sertões não sup-

ponho haverem, recebido das bandas de Oeste o influxo do tembetá, sendo por isso

alli este adorno quasi desconhecido, sabe-se que além de alguns tembetás achados

no seu littoral apenas vagas noticias possuem os indígenas dos adornos faciaes de

pedra.
^

Assim explico eu, de mim para mim, este tal ou qual desaccordo entre á idóa

ligada ás pedras verdes do Amazonas e a que se consagra entre os Guaranys e Tupys

1 A razão desta persistência no uso do tembetá é prjvavel que nao seja outra sinao a do orgulho

selvagem característico dos nossos aborigenas
;
pois que para elles era o tembetá unicamente a expressao-

da força bruta ; e si assim é, explica-se naturalmente o pjrquc ligavam elles tanto maior importância ao

tembetá quanto mais ferozes se faziam.

2 Gabriel Soares informa-nos que na Bahia haviam os indigenas por habito extrahirem pedras ver-

des a que davam o maior apreço.
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íio tembetá ; explica-se ogualnieiitc, (lesto modo, a iiilluição exercida physiologica e

philologicameiíte pelos Guaranys que vieram do Sul, sobre os povos do liltoral brasi-

leiro, em desaccordo com a crença, dia a dia juslificada, de que do Xorte e mais espe-

cialmente das serras de Oeste (Andes ou Cordilheiras) nos vieram as idéas vagas da

divindade e da vida d'além tumulo, com as pallidas noções do Paraiso.

Finalmente, parece-me que dahi podemos também haurir bem fácil explicação á

extensão ou ampliação que tomou, no Brazil, a que nós chamamos Língua geral

que dos Guaranys nos proveio e a cujos atlractivos, entretanto, conservaram-se quasi

de todo exlranhas algumas tribus do sertão. Espero que um exame mais acurado

de tal assumpto consiga averiguar si aos habitantes destas tribus correspondem as pa-

ragens mais longínquas da zona itinerária, justificando ao mesmo tempo o meu

asserto. E pois que me aventurei nas adducções de provas que consubstanciem

o que tenho até aqui exposto, sobre o vasto circulo que os nossos aventurosos

ascendentes parecem ter, como de scieucia, determinado ao redor do solo brasileiro,

novo argumento desejo haurir, na lembrança do que já disse a respeito de Manco-Capac,

que de Titicaca primeiro sahira para fundar a cidade de Cusco, dizendo provir

do Oriente, isto é, das bandas d'onde nasce o Sol, de quem dizia ser filho.

Destas mesmas bandas reconta-se também que surgira ante os Muyscas o

velho Bochica, e dizia a verdade, que ou fosse elle dos emigrados de Marajó, como

eram os antepassados dos Incas, ou tivesse subido pelo Orenoco, directamente aos

alcantis de Bogotá, é certo que do Oriente provinha para aquelles primitivos

americanos.

Alguns auctores querem que, não dos extremos da Ásia, mas do Egypto

ou de qualquer dos paizes ribeirinhos do Mediterrâneo, tivesse a America equa-

torial recebido a civilisação que lhe deu tamanha estatura moral. Ao envez destes

aventuram outros a cujo numero pertence Brasseur de Bourbourg que procedeu

ao contrario do vetustissimo solo de Guatemala e de Yucatan a cultura intel-

lectual do antigo Egypto.

Os dous povos tiveram provavelmente commum origem, mas nenhum delles

emanou do outro, porque são, nas suas correlações, como dous ramos que bro-

taram do mesmo tronco, embora em épochas diíTerentes, que o mesmo ó dizer,

com diversos elementos de existência e sob variadas aptidões physiologicas. ^

> Brasseur de Bourbourg. S'il existe des Sources de VHistoire Primitive, du Méxique dans lesMonummts Egyptums.

Dn/.r>' x^^^'" tle tantos traços característicos que ermanam os povos Toltecas ou Aztccas com o do Egypto
enconirani-se o jubileu secular da festa do sol, no sidstici > do inverno, a qual era idêntica em ambos os
povos, a construcçao dos monumentos pyramidaes, o cmbalsamamento dos cadáveres por meio de sub-
stancias aromáticas e a veneração da cõr verde ou azul das chalchihuitls, em Anahuac, e no Egypto
fi„,„

(los amuletos que eram também verdadeiras divindades ou deuses penates a quem se con-uavam os mortos queridos.
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E' verdcido que os egyptologos que mais insistem nosta origem occidcntal

do povo egypcio acobertam-se com a Allaulida de Platão e com a tradicção do

grande povo do Poente sobre (iiicm diziam os sacerdotes de Sais iiaverem Irium-

pbado os Athenienses. Mas, em consciência, poderemos nós hoje tomar por íirme

alicerce de taes proposições essa lenda de Sólon ?

A tradicção da bacia occidental que assim devem ser traduzidas as palavras

hieroglypbicas

—

Àmen OU (Amenti), referentes ao primitivo berço dos primeiros

egypcios, ou mansão divina de seus mortos, não será talvez uma allusão auto-

chthone ao mar do Sahara, onde ainda hoje as aròas daquelíe vasto deserto deli-

mitam aos nossos olhos o domínio de suas antigas aguas ?

Pouco imporia, porém, que tenha fundamento ou não a segunda hypothese;

sobre a primeira é que de todo, a meu ver, o não possue.

Ainda uma vez insisto em dizel-o. A origem dos construclores dos teocalis

e tenho que também dos que, antes delles, edificaram os monumentos de Palenque

é, segundo todas as probabilidades, ugaro-japoneza. Os Aínos que vivem actual-

mente na ilha de Yeso, parecem pertencer á mesma origem, e si é caracter averi-

guado o autochthonemismo presumível de um povo, em referencia a certo e

determinado paiz, de mim supponho que mui poucas nações haverá que possuam

este caracter no mesmo gráo em que nol-o mostram os Aínos com relação ao Japão.

Ora examinemos estes, hoje dóceis e ignaros descendentes dos outr'ora

enérgicos senhores das eN.tremas abras do Oriente, e veremos quantas semelhanças

ha entre elles e os invasores de Anahuac. Destes, reconta-se que eram homens

de estatura acima da média, barbados e de cútis clara : taes são justamente os

traços physionomicos pelos quaes destiguem-se actualmente os Aínos, dos Japo-

nezes actuaes, senhores do paiz desde os primeiros séculos de nossa era e de

origem mais que muito letigiosa, ainda que, por certas affinidades, alguns ethnologos

os supponham da raça malaia povoadora das ilhas da Sonda, e outros creiam que da

China adviessem antes.

De passagem, e a propósito desta ultima probabilidade, ponderarei que coincide

exactamente com a queda da dynastia dos Tsins a immigração no Japão dos indivíduos

morenos e da baixa estatura que, desde então até hoje, tôm estado por senhores do paiz,

em detrimento da população primitiva cujas mais elevadas classes, por se não quererem

submetter ao jugo do captiveiro, preferiram correr os riscos da proscripção.

Os emigrados seguiram, como é de crer, para o Oriente, o caminho do que mais

tarde teria o nome de Novo Mundo (continente com o qual já mantinham algumas

relações), emquanto seus ermãos, ou por menos arrojados, ou por habituados aos

rudes labores da gleba, que o eram de facto, predíspunham-se á fusão de seu sangue

tártaro com o dos novos senhores,—benéfica fusão d'onde devia surgir mais tarde

o povo enérgico dos Neo-Japonezes,— civilisadores do Oriente e propulsores da

vitalidade hodierna daquella parte do Globo.
V. 11-25
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Acerca da invasão dos Chins em antes dos Tchinas no Japão, accrescenlarei

que por essa occasião peneiraram alli o Buddhismo e a doutrina de Confucius,

leis religiosas de cujos preceitos resentem-se as ideas llieogonicas dos povos de

Anahuac e do Pcrii.

Uma pergunta natural occorre-me, neste ponto em que tantas e tamanhas

similitudes rosaltam da comparação daquelles povos. Haveria já no Japão primi-

tivo o culto da jade, ou só depois lh'o Irouxeram os povos invasores?

Que a jade existia entre os Japonezes, supponho que por facto averiguado

se pôde ter ; mas parece que só citcriormcnte á influição da China e das ideas de

Confucius enlaçou-se, no Japão, ás pedras de Yu ou do Kolan, a idéa da per-

fectibilidade divina de que era imagem a verdadeira jade oriental, á que se

deu modernamente o nome de jadeite.

Confirma esta hypothcse o próprio Confucius que, além de ter em acata-

mento divino a pedra de Yu, ensinava aos seus discipulos que os mais antigos

philosophos haviam-n'a por assumpto de suas mais prufundas cogitações e apre-

seutavam-n'a como o symbolo das mais sul)limes virtudes.

Destas crenças c que adveiu para a America o respeito divino ás jades ou ás

pedras verdes que, nesta nova pátria dos povos orientaes, aos poucos as foram subs-

tituindo.

Estude-se acuradamente este ponto de analogia entre os povos das duas regiões.

Escavem-se a fundo as correlações linguisticas de que podem existir alguns elos

salientes nas linguas dos povos da costa Noroeste da America, e mui provável se me
antolha a solução de alguns problemas dos que deixei, no que precede, mal esboçados.

Si nenhuma parle do Mundo é, no dizer de Fr. Múller \ proporcionalmente

menos povoada, nem oíferece, ao observador, mais considerável numero de linguas

ou de grupos de linguas distinclas, ó lambem verdade que nenhuma parte do mundo

se conhece, que seja menos estudada, e cujas linguas, provavelmente reduzivcis a

cinco ou seis grupos apenas, sejam menos conhecidas dos ethnologos.

Admittida a hypolhese que estabeleço de que a dynaslia dos Incas não se

domiciliou por largos annos em ponto algum de sua peregrinação, antes de chegar

ao Marajó, é provável que no exame acurado da língua quichua seja dado en-

contrar as raizes do idioma dos antigos Japonezes. Por cmquanto, confessemol-o

sem rebuço, tudo ainda está por fazer-se, tudo ainda por descobrir-se. Força é, por-

lanto,que, para a elucidação de tão interessantes assumptos, comparem-se as linguas

1 Fr. Múller, Allgemeine ethnographie.
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dos Mayas c dos Quichuas cornados Aínos eiUro si, primeiro, e ao depois com os

idiomas ainda hoje fallados pelos povos circiimvizinhos do mar de Kamtchalka. ^

O grupo das lingiias daquella região, nu dizer de alguns eUinologos, pode ser

considerado como uma espécie de elo a que se jjrendem, de um e outro lado, as línguas

do velho continente ás do Novo Mundo. Dado este primeiro passo nas trevas que

envolvem a historia da immigração dos asiáticos na America, é de crer que tenhamos

fácil interpretação para os mais árduos assumptos que enthesouram as phases desta

mesma imnngraçao.

Cusco surgirá aos nossos olhos sob o aspecto de uma cidade da velha Mongólia e

a própria dynastia dos Incas, fundada por Manco Capac, mais de perto será radicada

nas tradições dos reis do antigo Japão em cujas chronicas miliares encontramos

nomes ou titulos reaes como Ingá e Mango, de notabilissima aíEnidade com os nomes

dos poderosos imperadores que do Sol se diziam íillios, irrogando-se ainda, em seme-

lhante presumpção, um attributo que somente aos seus antepassados asiáticos havia per-

tencido.

» •»

2 Um exame rigoroso do caracter dos Mundurucús, de sua lingua, de seus hábitos e de suas lendas,

como de sua industria, coUocar-nos-hia na possibilidade, sinão na probabilidade, de reconhecermos na-
quelle resto de extranha nação uma colónia tolteca ou azteca, deixada á margem do Amazonas pela nação
transmigradora, mas tão solidamente constituída sobre as leis da antiga pátria que nem a modificáramos
indígenas circumvizinhos, nem a perverteram os Europeus em três séculos de destruidor domínio.
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auxilio, e illmiinaiulo-se reciprorameiíto. Separal-as, dando, por conhecidas, noções

que era natural supp5rein-se estranhas ao espirito do auditório, seria querer levantar

uni edifício sem bases c tornar improliruo todo o ensino.

Principiando pelas fnncções digestivas, descreveu lodos os órgãos que formam

o apparelho da digestão e os seus annexos, demorando-se em algumas particula-

ridades de striictura, quando da conhecimento delias dependia directamente a

explicação de certos actos orgânicos. Os differentes processos chimicos e mecânicos

da digestão, a acção dos diversos produclos secretorios sobre os alimentos, mo-

dilicando-lhes a constituição intima como condição previa indispensável á sua

absorpção ; a acção especial da saliva, do sueco gástrico, pancreatico e da bilis

sobre os feculentos, albuminóides e as gorduras ; o papel do estômago como

agente mecânico da digestão e do intestino delgado como prinipal superíicio

absorvente ; tudo isso foi devidamente explicado, servindo-se o professor para

tornar mais clara e comprehensivel ao auditório a sua exposição das excellentes es-

tampas muraes que possue o Museu.

Não admittindo a divisão clássica dos alimentos em plásticos e respiratórios,

deu a razão em que se fundava para assim pensar; entrando em seguida em

diversas considi^rações sobre o sentimento da fome e da sede, encarados sob o

ponto de vista physiologico, e accidentalmente con)o rapazes de levar a desordem

e a ruina ao physico e ao moral do individuo. Fact,)s tirados á historia dessas

grandes calamidades, que, tendo assolado em épocas dilferentes, os povos dos dous

continentes, vieram mostrar quão imperiosas são as exigências da natureza humana,

lutando com a falta absoluta de meios de subsistência. Faliam então mais alto

os inslinctos da animalidade do que os conselhos da razão, e inteiramente dominado

por aquelles o homem não respeita outros direitos que não sejam os da força,

e da violência : mulliplicam-se os crimes e levautam-se as sedições, fazendo

retroceder a sociedade aos tempos da barbaria.

Abrindo uma larga margem a estas considerações de urdem social, que tão

de perto se prendem á questão physiologica, o professor quiz apenas fazer uma
referencia ao que se estava passando no Brazil.

Kntrando depois no estudo da circulação, traçou o desenvolvimento de toda

a arvoro circulatória, assignalando as dilTerenças de structura de cada uma das

suas parles , c descreveu minuciosamente o coração com suas cavidades, suas

válvulas, seus oriíicios e seus planos de fibras musculares superpostas. O modo

de funccionar dessa espécie de bomba aspirante e comprimente, o movimento

das suas válvulas, interceptando e restabelecendo alternativamente a communi-

cação entre duas cavidades, o mecanismo da pancada desse órgão, a producção

das suas bulhas e as theorias até hoje admittidas para explical-as, foram sucoes-

sivamente o objecto de largas considerações. O curso do sangue nas veias e

nas artérias, a sua passagem nos capillares geraes e nos capillares do pulmão ;
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as influenrias de ordem mecânica ([\\ò actuam para apressar ou demorar a circu-

lação nesses diversos punlos, vieram depois, como noções complementares, dar

uma idéa completa c bastante intelligivel do que ó a funcção da circulação e

qual o papel que ella representa nos grandes phenomenos da vida. Ao estudo da

circulação alliava-se naturalmente o estudo do sangue. Os elementos morpliologicos

deste principal Hipiido orgânico foram ohjecto (h menção especial, mostrando o

professor com o auxilio do microscópio os caracteres distinclivos dos glóbulos

vermelhos e dos glóbulos brancos, cujo respectivo papel physiologico ficou deter-

minado. A importância das heinatías como organitos condensadores do oxigeneo,

encarregados de levar esse gaz comburente aos mais recônditos escaninhos do

organismo, deu ao professor occasião de faltar nas combustões intersticiaes q

na respiração dos tecidos.

A significação physiologica que tôm as glândulas vasculares sanguíneas, as

funcções hematopoicticas do figado e do baço, a interferência do systema lym-

phatico ganglionario na formação dos leucocytos ministraram matéria para nume-

rosas e importantes considerações, precedidas de um rápido estudo sobre a structura

daquelles órgãos.

Não ficou olvidada também a questão tão debatida e tão cheia de obscuri-

dades da origem dos lymphaticos, a qual continua ainda a occupar a atlenção dos

mais abalisados histologistas e a ser motivo de numerosas controvérsias.

As delicadas questões referentes ao aaloniatísnio da medulla e á sua in-

fluencia na coordenação dos movimentos foram apenas esfloradas. Fatiando depois

na acção reguladora da medulla sobre as funcções da vida orgânica, achou o

professor ensejo para expor os attributos plusiologicos dos nervos bulhares.

Chegando finalmente á parte mais nobre e mais elevada do systema nervoso,

occupou-se com o estudo do cérebro, descrevendo este órgãos com as suas nu-

merosas circumvoluções e os seus sulcos principaes ; e mostrando o papel phy-

siologico que representam as duas substancias que o compõem, discorreu sobre a

distribuição dos differentes feixes de fibras da substancia branca, assim como sobre

a estratificação das cellulas da substancia cinzenta.

A importância que tem assumido ultimamente a questão dos centros motores

encephalicos deu-lhe azo a fazer algumas considerações nesse sentido, estabele-

cendo um parai leio entre os ditos centros demarcados no cérebro dos simios e

aquellés que lhes deviam corresponder no cérebro humano. Como complemento

ao estudo das funcções do cérebro e para explicar as perturbações intimas que

se originam de certos sentimentos d'alma, occupou-se em uma só prelecção com

mostrar as influencias que se exercem reciprocamente entre o coração e o

cérebro.

As conferencias subsequentes foram consagradas exclusivamente ao estudo das

questões referentes ao systema nervoso. A importância capital e o interesse par-
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licular que se liga ao exame das funcçOes deste systenia, que rege todas as

evoluções da grande nuiehina da vida, pre^Mtuavam a necessidade de um estudo

mais longo e minucioso.

rrincipiando pslos cordjes que puem em cjminunicação directa os órgãos

peripliericos com as massas nervosas centracs , reduziu o fdete nervoso, parte

•compuiiente de.4es cordões, aos seus elementos primitivos, dos quaes se deve

deslacar como sendo o verdadeiro lio ronductor das impressões sensíveis e das

evcitações motoras o — njUmler axis. Mostrou como terminavam esses fdetes nos

músculos e na pelle, como se uniam elles para constituir os cordões nervosos. Em

seguida, passou a examinar a structura da medulla ; a maneira por que são for-

mados os seus cordões; as relações em que se acham estes com a substancia

cinzenta central , os prolongamentos anteriores o posteriores desta substancia
, a

distribuição das oellulas nervosas que entram na sua formação , os caracteres

morphologicos especiaes destas cellulas e as suas ligações com os fdetes motores

e sensíveis.

A direcção que seguem as impressões periphericas atj attingirem a esphera

superior do órgão da recepção c o retorno das mesmas impressões, já trans-

formadas em excitações volitivas até á peripheria, fechando-se assim o arco sen-

silivo-motor, foi explanado com toda a clareza mediante o auxilio de desenhos

schematicos. Assim também o mecanismo das acções reflexas e as leis que governam

•esses phenomeuos.

Terminado o estudo da circulação, era lógico passar ao exame da respiração,

que por tão estreitos vínculos se enlaça áquella outra funcção. A constructura

anatómica dos tubos acriferos, a structura dos pulmões com os seus infinitos al-

véolos revestidos de uma tenuissima mend)ran:i epilhelial, atravez da qual se

eílectua a permuta dos gazes , sua riipiissima rode capillar, urdida no mesmo

parenchyma do órgão, dando-ihe visos de uma esponja ensopada de sangue, en-

traram como o primórdio anatómico necessário ao estudo das funcçDes daquelle órgão.

Vieram, em seguida, os actos mecânicos da inspiração e de expiração, sollicitados, o

primeiro, pela acção de certos agentes musculares ; o segundo, e pela própria elas-

ticidade do órgão, preparar o espirito para comprehender a heinatosia, essa funcção

cuja essência está na permuta dos gazes da athmosphera com os gazes do sangue e

cujo resultado final é a transformação do sangue venoso em sangue arterial.

Explicou depois como o sangue assim oxigenado vai servir á respiração dos te-

cidos e entreter os phenomenos Íntimos da combustão orgânica. A maneira da tor-

rente (jue transporta os sedimentos de certas camadas geológicas e os vai depositar

em outras, o sangue no seu continuo gyro não faz mais do que receber do

meio athmospherico o oxigeneo necessário á vida e transportal-o na sua onda até

os mais afastados limites da organisação.

Unidos á distancia pelos liames dos vasos e dos nervos, esses dous órgãos
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são como dous centros do irradiações dyiiamicas, com os quaes estão introsadas

todas as peças do organismo vivo. A mais pctiiiena interrupção na emissão das

suas forças respectivas abala todo o edilicio o dcstróe o equilibrio quo natural-

mente existe entro elles, Um presido como a entidade mais elevada nos dominios

dá vida orgânica, a regular distribuição dos elementos nutritivos indispensáveis

para ex.ercer-so a actividade de todos os órgãos e como tal ello tem em suas

mãos a chavo da vida; o onivo, rollocado cm uma esphera ainda mais elevada,

dirige as mais pequenas evoluções daquelle órgão, apressando ou refreando os

seus movimentos mediante a intervenção de certos nervos. Dessa dependência

mutua e reciproca resulta a estabilidade, a ordem, a harmonia em todas as

funcções subordinadas mais ou menos directamente á iníluencia daquelles dous

centros.

De como as paixões espansivas e deprimentes chegam muitas vezes a des-

truir esse equilibrio, transtornando os traços physionomicos do individuo, des-

ordenando seus movimentos, embargando-lhe a voz, obscurecendo-lhe a consciência

por uma forte commoção de todo o seu ser ; a côr rubra da cólera e da ira,

o pallôr da tristeza e esses profundos desfallecimentos que succedem a uma nova

inexperada, de tudo isso deu o professor as explicações physiologicas, baseando-se

no conhecimento das razões reflexas, que existem entre o cérebro e o coração.

A ultima prelecção foi preenchida com uma revista geral de todos os factos

já explicados, terminando com algumas considerações sobre a morte tomada no

ponto de vista physiologico.

-—4
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Br»ixx.©llas — BuUetin de la Société Royal Linnéenne, S"»* année 1874, les deuxl

prémières livraisons, õ^^e année, 1" a 7""e liv., 1873, statats.—

Société Entoraologique de Belgique, serie 2'"«, ns. 32, 33 et

41.— Société Malacologique, Procès-Verbal des séances de Tannée

1876.

Bu.en.os-Ayres — Los Caballos Fossiles de la Pampa Argentina 1875 y Anales de

Museo Publico, G. Burmeister.— Estúdios Lepidopterologicos

acerca de la Fauna Argentina, Oriental y Brasileira, 1877 y

Contribucion ai Estúdio de la Fauna Entoraologica de Patagonia,

1877, Dr. C. Berg. Annales de la Societad Cientifica Argentina,

tomo 1, 2 y 4.— Catalogo de la Bibliotheca cerrado el 31 de

Octubre de 1876, cuaderno 1.— Estúdio Geológico sobre la Pro-

víncia de Buenos-Ayres, 1877 y Description de la Fundicion

de Tipos, Dr. E. S. Zeballos.— Cuadro de la vegetacion de la

Republica Argentina, 1876, Dr. Pablo Lorenz.

-Oam^brld-S© — Psyche. Organ of the Entomological Club. 1877, 2 ns.

C^eará. — O Independente.— 1877.
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OoHmi^go — Bericlil an den Coburger Lokalverein der Deutschen Anthropolo-

gischen Gesellschaft pro ISIS.

Ooliiiav — Bulletin do la Société d'Hisloire Naturelle, 16 et 1"7"« année.—IS^õ-^ô.

Oox>oiiliasiie — Meraoiros de la Société Royale des Antiquaircs du Nord.— Nouvelle

serie, 1872.

Oor*clova — Critica de la descripcion física de la Republica Argentina, i877»

Dr. H. Burmeister.— Dolichotis Centralis, 1877 y Memoire Ana-

toraique pour servir a Tliistoire naturelle des Loricaires, 1876,

Dr. H. Weyenbergh.— Informe cientifico sobre los resultados

de los viajes y escursiones botânicas, 1876, y Description dé-

taillée d'une nouvelle éspèce de la famille des Diastoraides, torae

2, 1877, Dr. Pablo Louronz.— Periódico Zoológico, 1874 a

1876.— Boletin de la Academia Nacional de Ciências exalas.

JílcliniTbxirso — Transactions of the Geological Society, vol. 3, part. 1, 1877,

Fiesole — Alcune I)iasloniafe(> raccolle in Fiesole. Nota dei Dott. Matteo Lanzi.

Fortaleza — Pedro segundo, 1877.

nor*oiica — Arcliivio per TAntliropologia o la Etnologia, settimo volume, fasci-

colo primo, 1877, Dott. P. Mantegazza.— Societá Toscana de

Scienze Naturali, adunanza dei di 18 Noverabre, 1877.— Studi

sopra un Lignagio ancmofilo delle composte, 1877, F. Delpino.

Fx^aiicíor^t S/Aí — Bericlit úbcr die Senckenbergisclio Naturforschende Gesellschaft

von Juni 1874 bis Juni 18"/5, 1876, 1877.

Oôttingeii — Ubcr die Exacte Natur-Philosophie, 1877, Dr. A. Muhry.

Harlem — Nederlandsche Maatschappij ter Bcvorderiíig von Nijverheid, Aflering

2, 1876.— Frjettir fra Islandi 1875, Epter Valdimar Bricnne,

Prest ad Hreppholum Einar Pordasson.

Heiclelborg — Yerhandlungcn der Naturhistorisch-Medicinischen Vereins, newe Folge

erster band 1876.

ITomianstad. — Verhandlungen und Mittlieilungen des Siebenbergischen Vereins

fiir Naturwissenschaften 27 Jahrgang, 1877.

Xjíiiz — Vierunddreissigstcr Bericht úbcr das Muscuni-Francisco-Carolinum,

1876.

Lipsia — K. F. Kohler's Antiquarium, Poststrasso 17, Catalogues ns. 280, 290,

Anthropologie und Ethnologie , 1877.— Verhandlungen der

Kaiscrlichen Zoologiscli.— Botanischcn Gesellschaft in Wien^
Jahrgang, 1861

.

LíOnclros — Bibliolheca Orientalis. A New Catalog of Works on the History and

Languages of the East by BernarJ Quaritch, May, 1876.

Lucerria — Aus den Verhandlungen der Schweizer Naturforschenden Gesellschaft

in Andernach, Sept. 1875-1876, p. p. 188-189.— Uber das

Anflreten der Wanderhouschrecke am Ufer des Bielersee's von.

Albert Míiller in Basel.

Alaeoiò — Revista do Instituto Archt-ologico e Geographico Alagoano, n." 9,

Dezembro de 1870.— Diário das Alagoas, 1877.— O Século^

1877.-0 Liberal, idem.

INlaclricl — Boletin de la Socicdad Geographica, 1876.

Alaiiáos — Amazonas 1877.
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IManclxester» — Transaclions of the Geological Society, Session 18GG, 7, Parts. 11

13, vol. 14.

IMaranlxao — O Paiz, 1877.

]Metz — Memoires de TAcademie — LVl annéc 1874-75, S""" serio.— IV
année, 1876.

;Mex.ico — Boletin Metereologico dol Observatório Central, Marzo de 1877.

—

Annales dei Ministério de Fomento de la Republica, tomo 1,.

Abril 1877, Seccion 1.» Registro Metereôlogieo dei Oservatorio

Central dei Palácio Nacional, dias 1 a 15 de Mayo y de 1 a IS-

de Junio de 1877.

]VIilào — Ulteriori osservazioni suUa Dicogamia nel Regno Vegetale, part, 2^

fase. 2, 1875, ed Altre osservazione sui rapporti tra Cicadelle e

Formiche, Fred- Delpino, Dicogamia ed Omogamia nelle piante,

Aprile 1876 — Sui Rapporti delle Formiche colle Tettigametre-

muziali in algune piante.

IVova-Yorlc — The Popular Science Monthly, Nas. 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65,.

67, 68, Supp. Nos. 3, 5, 6, 8—1877.

P*aris — Description physique dela Republique Argentine, 1876, Dr. Germ.

Burmeister — Etudes sur les Echinides Fossiles du Département

de Tyone, 23 a 30™^ livre, 1869, Gustave Cotteau — Breves apon-

tamentos para o Estudo Medico em Paris, 1° e 2" relatórios se-

me straes, 1876 e 77, pelo Dr. Motta Maia.— Institut de France,

tloge de M. M. Alex. Brogniart et Ad. Brogniart par M. Dumas,

1877.— Journal de la Société Centrale d'Horticulture, tome 11"»^

2""^ serie, 1877.— Société d'Encouragement pour Tlndustrie Na-

tionale, Séance du lOJuillet 1874.— Bulletin d'Insectologie agri-

cole, l''« année 1875 — 76, 2^^ année, ns. 1 a 6, Janvier a

Juin 1877. — Bulletin Mensuel de Ia Société d'Acclimatation, 3"e-

serie, tome 4, ns. 3, 4, 5, 6 et 8, Mars, Avril, Mai, Juin et

Aôut 1877.— Des Quarantaines, questions discutiés au Congrè&

Medicai International de Vienne, 1874, Dr- Caminhoá. — Index

Seminum Hortix Regii Botanici panoramitani, ann. 1876, quoe

pro mutua commutatione oflferuntur. — Catalogue de Livres de di-

vers genres en vente á la Librairie de A. Eudes, 1876.

Penzance — Royal Geological Society of CornvvalL— Transactions, part the third

-1877.

F*lillad.elpliia — An Address. The Claims of the Academy of Natural Science to public

favor, 1871.— A notice, 1860 and Report of the Condition by

S. W. Ruschemberger. — Annual Report, 1875.— Act of the

Academy of Natural Science Incorporation aud By-Laws, 1875.

Andress delivered on Laying the Corner Stone of an Edifice for th&

Academy, 1873, University of Pensilvânia, Report of Board of

Mavagers of the Hospital. — Catalogues, 1874—76. — Interna-

tional Exhibition, 1876, 3 Catalogues.— Geological Sketch of the

Estuary.— Extinct Vertebrata, 1859, Cretaceous Reptiles of the

United States, 1865, The Ancient Fauna of Nebraska, The Ex-

tinct Mammalian Fauna of Nebraska and Dakota, &, preceded

with an Introduction on the Geoiogy of the Tertiary Formations

by F. V. Hayden, 1869, Notice of Remains of Extinct Verte-

brata, from the Valley of the Niobrara River, 1858, by Joseph

Leidy.
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F»l-yniou.tlL — Royal Geological Society of Cornwail, lhe sixty-third annual repor

of the Council, IS"!?.

filo de Janeií^o ....— Esboço e Memoria histórica das Epidemias da Febre amarella e Co-

lera-morbo no Brazil, 1872 e 73, pelo Dr. J. Pereira Rego.—

Arte de Gramraatica da iingua kiriri, 1877, pelo Padre José L. Vni-

cencio Mamiani. —Ensino para o estudo da Flora dos pântanos e

curso de Rotanica popular, 1876, pelo Dr. J. M. Caminhoá.— Re-

latórios apresentados a Faculdade de Medicina pelo Dr. D. J.

Freire, 1876.— Estudo medico, 2 ns. de 1877, pelo Dr. G. R. G.

Pei.xoto. — Relatórios e trabalhos estatísticos apresentados pelo

Conselheiro M. F. Corrêa em 31 de Dezembro de 1876.— Rela-

tórios do Presidente da Junta Central de Hygiene de 1872 e

1873. — Relatórios da Associação Brazileira de Acclimação dos

annos de 1875 e 76, e revista trimensal da mesma. Noticiário

da mesma, 1877. — Relatórios do Ministro da Agricultura de

1876.— Idem do da Marinha.— Idem sobre a pretendida enxertia

da canna, 1876.— Idem e documentos relativos a organisação da

Bibliotheca Municipal, 1875. — Annaes da Bibliotheca Nacional,

1877, vol. 2», fase. ns. 1 e 2.— Revista Medica, 1877, ns. 10, 16,

17 e 18. — Conferencias populares, 1876, ns. 4 e 6. — Relação

dos Sócios da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, 1877.

—CoUecção das Leis e Decreto do Governo do Brazil de 1830, 1876

e 1877. — Lei n. 2348 de 25 de Agosto de 1873. —Annaes Bra-

zilienses de Medicina, 1871, 4 números. — Tribuna Pharmaceu-

tica, 1876, anno 3", 3» serie n. 5. — Grammatica e Diccionario

Tupi-Guarany por Montoya. — Considerações a cerca das seccas

do Norte do Brazil pelo Conselheiro H. de Beaurepaire-Rohan,

1877, —Diário Oílicial, Gazeta de Noticias, Reforma, Revisita

Illustrada e Figaro, 1877.

R-oolxester» — Catalogue of Invertebrate Animais for sale at Ward's Natural Science

Establisheraent, 1876.

Ftoma — BoUetino de la Societá Geographica Italiana, 1877, anno II, serie 2

vol. 14, fase. 7.- Cenni sul Lavoro delia Carta Geológica de

Itália.

Santar^ôixi — Baixo Amazonas, 1877.

i^antos — Idéa, 1877.

Toviloixsa — Bulletin de la Societá d'Histoire Naturelle, li"» année 1876 — 77,

1" fase.

Vallonalbrosa — Dimorphisrao nel Nacc [Inglans Regia) e Pleiontismo nelle piante,

1874, F. Delpino.

Vassouras — O Município, 1877.

Vlenna d.'Áustria.— Die Siisswasser-Fische des síidõstlichen Braziliens, 1876, Dr. Francisco

Steindachner.

WaslUngton — Report on the Rocky Mountain Locust, 1877, A. S. Packard.—Dcstruc-

tion of the young or unfledged Locust— No 1, 1877. —The An-

cient Fauna of Nebraska. — Contributions to the extinct Verte-

brata) Fauna of the Western Territories, Joseph Leidy, 1873 report

by F. V. Hayden.
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Art. 1í>. — O Miiíoa Nai^ional publicará tr.niensalmf^ntp, po!o nv^no?, uma rovisJa inl!tulad.t:

ArcJtiros do Museu XaríonaL

N^íía rovista dar-so-ha conti d.Molas as invostigaçõos o trahalhns r.vTliíados no est;ib(>loritn<^nfo,

das nnticias nacionaos 0!i estrangeiras que inl^rossan^m ás scionoias df que se ocrupa o Museu,
do cataloíío das colloeçries mais importanti^s, d<is donalivos, finitos ao (slabclecimento, c dos nomes
das pessoas a quem 'seja conferido o titulo de que trata o art. 1° § 5".

Serão publicados de preferencia os trabalhos originaes do pessoal docente.

Anr. 20. — A comm'ssão pnearreo^ada da redacção e publicação dos ArcJucos do Mi:.wi Na-
cional compor-se-ha do Director Geral, um Director de secção e um Sub-Director.

O orçamento da despeza será, porém, organizado pelo Conselho Director, cm cada anno, e

snbm<^ttidó á approvação do Ministro.

AuT. 21. — Será remettida íjratuitamente a revista ás bibliuthecas e estabelecimentos seier.t--

firos e litterarios do Império, fundados pelos podares publicos ou por iniciativa particular, e bem
assim ás bibliolhecas e estabelecimentos estrangeiros com os quaes mantenha o Museu relações ou

ronvpnha esfabelecel-as.

r.ijual remessa po'lerá sor feita ás redacções dos periódicos e revistas nacionaes e estrangeiras.

(Do Regulamento do Museu Nacional.)

T)ia a eorrospondoncia desta puMicacHO devo ser endereçada ao Director Geral do Musfu.

Os ArehivDS do Museu Nacional s-^ão d slribuidos gratuitamente aos Membros Correspondentes,
dl ni^snia sorte ás Iristiluiçõcs Seient ficas, em pcrniutação corii as suas r.'vistas.

As assv^ínaturas pa^ani-S') ao amanu-^ns! J-rio da Mutta Teixeira, ii.i mesmo Muse j

G:000 3?»On AIV?S'0










